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ЗАКОН

за изменение на Закона за железопътния
транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм.,
бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г.,
бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от
2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от
2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.,
бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г.,
бр. 96 и 103 от 2017 г., бр. 17 и 77 от 2018 г. и
бр. 20 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 115и се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „специализирано звено“
се заменят с „инспектори“ и думите „Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ се заменят с
„Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
2. В ал. 4 думите „специализираното звено
по ал. 3“ се заменят с „Националният борд за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“, думата
„независимо“ се заменя с „независим“ и думата „звеното“ се заменя с „борда“.
§ 2. В чл. 115к се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Специализираното звено“ се заменят с „Инспекторите за разследване на железопътни произшествия и инциденти“ и думата „разследва“
се заменя с „разследват“.
2. В ал. 2 думите „специализираното звено“
се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния
и железопътния транспорт“.
3. В ал. 3 думите „Ръководителят на специализираното звено изготвя“ се заменят с
„Инспекторите за разследване на железопътни
произшествия и инциденти изготвят“.

4. В ал. 4 думите „ръководителят на звеното изготвя“ се заменят с „инспекторите за
разследване на железопътни произшествия и
инциденти изготвят“.
5. В ал. 5 думите „на специализираното
звено“ се заменят с „в Националния борд за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“.
6. В ал. 6 думите „на специализираното
звено“ се заменят с „в Националния борд за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“.
7. В ал. 7 думите „специализираното звено“
се заменят с „инспекторите в Националния
борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
8. Алинея 8 се отменя.
§ 3. В чл. 115л, ал. 2 думите „специализираното звено“ се заменят с „Националния
борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
§ 4. В чл. 115м, ал. 3 думите „специализираното звено“ се заменят с „инспекторите за
разследване на железопътни произшествия и
инциденти в Националния борд за разследване
на произшествия във въздушния, водния и
железопътния транспорт“.
§ 5. В чл. 115н, ал. 1 думите „Специализираното звено“ се заменят с „Националният
борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30
от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г.,
бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52
и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30,
36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от
2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47,
82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г.,
бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от
2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98
от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г., бр. 15 и 95 от
2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г., бр. 56 от 2018 г. и
бр. 1 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 16б, ал. 1, т. 7 думите „специализираното звено“ се заменят с „Националния
борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
2. В чл. 16ж:
а) алинея 1 се отменя;
б) в ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя
така: „Националният борд за разследване
на произшествия във въздушния, водния и
железопътния транспорт:“;
в) алинея 3 се отменя;
г) в ал. 4 думите „Специализираното звено
по ал. 1“ се заменят с „Националният борд за
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разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“;
д) в ал. 5 думите „специализираното звено
по ал. 1“ се заменят с „Националния борд за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“.
3. В чл. 139, ал. 1, т. 4 думите „специализираното звено“ се заменят с „Националния
борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
4. В чл. 142:
а) в ал. 2 думите „комисия, определена
със заповед на ръководителя на звеното за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ се заменят с „инспектори в Националния борд за разследване
на произшествия във въздушния, водния и
железопътния транспорт“;
б) алинея 3 се отменя;
в) в ал. 5 думите „ръководителят на звеното за разследване на произшествия във
въздушния, водния и железопътния транспорт
в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят
с „управителният орган на Националния борд
за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
5. В § 3, т. 67 от допълнителните разпоредби
думите „специализираното звено по чл. 16ж,
ал. 1“ се заменят с „Националния борд за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“.
§ 7. В Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр.,
бр. 58 от 1970 г.; изм., бр. 55 от 1975 г., бр. 10
от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г.,
бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от
2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104
от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36, 71
и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85 от
2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г.,
бр. 15, 28 и 109 от 2013 г., бр. 14 и 52 от 2015 г.,
бр. 58 от 2016 г., бр. 93 от 2017 г. и бр. 28 от
2018 г.) в чл. 79 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „специализираното звено
за разследване на морски произшествия и
инциденти в Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния
и железопътния транспорт“.
2. В ал. 5 думите „ръководителят на специализираното звено по ал. 1“ се заменят с
„управителният орган на Националния борд за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“ и думата
„звеното“ се заменя с „борда“.
3. В ал. 7 думите „специализираното звено
по ал. 1 е независимо“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшест-
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вия във въздушния, водния и железопътния
транспорт е независим“.
4. В ал. 8 думите „Специализираното звено
по ал. 1“ се заменят с „Националният борд за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“.
5. В ал. 10 думите „ръководителят на специализираното звено по ал. 1“ се заменят с
„управителният орган на Националния борд за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“.
6. В ал. 11 думите „Специализираното звено
по ал. 1“ се заменят с „Националният борд за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“.
7. В ал. 12 думите „Специализираното звено
по ал. 1 е длъжно“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във
въздушния, водния и железопътния транспорт
е длъжен“.
§ 8. (1) Министерският съвет създава с постановление Национален борд за разследване
на произшествия във въздушния, водния и
железопътния транспорт – юридическо лице
по чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията,
и приема правилник за дейността, структурата
и организацията на борда в срок до 6 месеца
от влизането в сила на този закон.
(2) До влизането в сила на правилника за
дейността, структурата и организацията на
Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт функциите и дейностите по
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт се изпълняват от дирекция „Звено за разследване на
произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ в Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията по досегашния ред.
(3) Започналите и недовършени до влизането в сила на правилника за дейността,
структурата и организацията на Националния
борд за разследване на произшествия във
въздушния, водния и железопътния транспорт
разследвания на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт се
довършват по досегашния ред.
(4) Трудовите и служебните правоотношения със служителите – инспектори в дирекция
„Звено за разследване на произшествия във
въздушния, водния и железопътния транспорт“
в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, преминават към Националния борд за разследване
на произшествия във въздушния, водния и
железопътния транспорт при условията и
по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и
чл. 87а от Закона за държавния служител и
в съответствие с определените с правилника
за дейността, структурата и организацията
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на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт структура и числен състав.
§ 9. Министерският съвет, министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и министърът на вътрешните
работи привеждат приетите, съответно издадените, от тях подзаконови нормативни
актове в съответствие с този закон в срок до
6 месеца от влизането му в сила.
§ 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 25 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5956

УКАЗ № 193
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 Споразумение за
предоставяне на подкрепа за проекти между
Комисията за енергийно и водно регулиране
на Република България и Европейската банка
за възстановяване и развитие по отношение
на програмата за регулаторно развитие на
енергийния сектор, приет от 44-то Народно
събрание на 26 юли 2019 г.
Издаден в София на 31 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между
Комисията за енергийно и водно регулиране
на Република България и Европейската банка
за възстановяване и развитие по отношение
на програмата за регулаторно развитие на
енергийния сектор
Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно
регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
по отношение на програмата за регулаторно
развитие на енергийния сектор, подписано на
30 януари 2019 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
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Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 26 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5959

УКАЗ № 194
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, приет от 44-то
Народно събрание на 25 юли 2019 г.
Издаден в София на 31 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от
2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд
от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 92 и 93
от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г.,
бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от
2016 г., бр. 96 от 2017 г., бр. 7, 77, 89 и 98 от
2018 г. и бр. 1 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. документи, удостоверяващи наличието
на изискванията по чл. 25, ал. 1, т. 1 – 4:
а) план на сградата за музеи с обозначени
пространства за експозиция, фондохранилища,
санитарни помещения за персонала и за посетители, работни помещения и лаборатория;
б) наличие на сигнално-охранителна техника, система за пожароизвестяване и средства
за пожарна безопасност;
в) проект на бюджет за издръжка на сградата и персонала и средства за дейности за
издирване, изучаване, опазване и представяне
на движимите културни ценности и природни
образци;
г) списък на музейните длъжности с необходимата квалификация съгласно класификатора
по чл. 37, ал. 2.“
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Документите по ал. 2, т. 4, удостоверяващи изискването по чл. 25, ал. 1, т. 1, се
проверяват служебно, като в заявлението се
посочва наименованието на музея, извършил
идентификацията на културните ценности,
и номерът и датата на удостоверението по
чл. 98, ал. 3.
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(4) При установяване на нередовности
или непълноти в документите заявителят се
уведомява писмено, като му се предоставя
срок от 10 работни дни за отстраняване на
нередовностите или непълнотите с указание,
че при неотстраняването им производството
ще бъде прекратено.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думата „тримесечен“ се заменя с „двумесечен“, а думата „мотивирано“ се заменя със
„с мотивирана заповед“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „отнето от“ се заменят с „отнето с
мотивирана заповед на“.
5. Създава се ал. 7:
„(7) Актовете по ал. 5 и 6 подлежат на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 2. В чл. 81 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Предмет на плана за опазване и управ
ление са дейностите за опазване и устойчиво
развитие на недвижимата културна ценност
в нейните граници и охранителна зона, определени с акта за предоставяне на статут,
при прилагане принципите на интегрираната
консервация, като по искане на възложителя
и при необходимост могат да се включат и
територии без статут на охранителна зона, но
във връзка със защитената територия за опазване на недвижимото културно наследство.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Плановете за опазване и управление се
разработват и изпълняват във взаимодействие
с предвижданията на общинските планове
за развитие и на устройствените планове за
териториалния обхват на единичните или
груповите недвижими културни ценности.“
4. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 4 и 5 и в тях думите „Планове по ал. 1“ се
заменят с „Планове за опазване и управление“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „наредбата по ал. 5“ се заменят с
„наредбата по ал. 7“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
думите „плановете по ал. 1“ се заменят с
„плановете за опазване и управление“.
§ 3. В чл. 82 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „чл. 81, ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 81, ал. 4, т. 1“;
б) в т. 2 думите „чл. 81, ал. 2, т. 2 и 4“ се
заменят с „чл. 81, ал. 4, т. 2 и 4“;
в) в т. 3 думите „чл. 81, ал. 2, т. 2“ се заменят с „чл. 81, ал. 4, т. 2“;
г) в т. 4 думите „чл. 81, ал. 2, т. 3“ се заменят с „чл. 81, ал. 4, т. 3“;
д) в т. 5 думите „чл. 81, ал. 2, т. 4“ се заменят с „чл. 81, ал. 4, т. 4“.
2. В ал. 3:
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а) в т. 1 думите „чл. 81, ал. 2, т. 1 и 2“ се
заменят с „чл. 81, ал. 4, т. 1 и 2“;
б) в т. 2 думите „чл. 81, ал. 2, т. 3 и 4“ се
заменят с „чл. 81, ал. 4, т. 3 и 4“;
в) в т. 3 думите „чл. 81, ал. 3“ се заменят
с „чл. 81, ал. 5“.
§ 4. В чл. 83а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение трето съюзът „и“ се
заменя със запетая и накрая се добавя „и на
съответната общинска администрация“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Възложителят на дейностите по ал. 1
е длъжен да уведоми писмено общината по
местонахождението на обекта, Министерството на културата и НИНКН за:
1. започване на изпълнението;
2. завършване на изпълнението – в 10-дневен срок от завършването му.“
§ 5. В чл. 84 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) При установяване на нередовности
и непълноти в документите заявителят се
уведомява писмено, като му се предоставя
срок 10 работни дни за отстраняване на нередовностите или непълнотите с указание, че
неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
3. Създават се нови ал. 8 – 10:
„(8) За устройствени планове по чл. 78,
т. 3 и специфичните правила и нормативи
към тях, както и за заданията за тяхното
изготвяне, съгласуване или отказ за съгласуване се извършва въз основа на проверка
на съответствието с изискванията на чл. 80.
(9) За инвестиционни проекти и искания за
намеси в защитени територии за опазване на
културното наследство по чл. 83 съгласуване
или отказ за съгласуване се извършва въз
основа на проверка на съответствието с изискванията на наредбата по чл. 171, съгласуван
устройствен план и виза за проектиране или
схема за поставяне и с режимите за опазване
за съответната територия.
(10) За плановете за опазване и управление на единични или групови недвижими
културни ценности и заданията за тяхното
изготвяне съгласуване или отказ за съгласуване се извършва въз основа на проверка
на съответствието с изискванията на чл. 81,
ал. 1, 2 и 3, наредбата по чл. 81, ал. 7 и след
становище на Специализирания експертен
съвет по чл. 64, ал. 2.“
4. Досегашната ал. 7 става ал. 11 и в нея
думите „по ал. 6“ с заменят с „по ал. 7“.
5. Създава се ал. 12:
„(12) Писменото становище по ал. 1 и 2
се съобщава на заявителя от министъра на
културата или оправомощени от него длъж-
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ностни лица при условията и по реда на чл. 61
от Административнопроцесуалния кодекс.“
6. Досегашната ал. 8 става ал. 13 и се
изменя така:
„(13) Отказът за съгласуване по този раздел се мотивира писмено.“
7. Досегашната ал. 9 става ал. 14 и в нея
думите „Отказът по ал. 8“ се заменят с „Отказът по ал. 13“.
8. Досегашната ал. 10 става ал. 15.
§ 6. В чл. 167 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ми н ис т ър ът на к ул т у рата изда ва
разрешението или с мотивирана заповед
отказва издаването му в 30-дневен срок от
постъпването на искането по ред, определен
с наредбата по чл. 168.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Редът по ал. 1 не се прилага за музеи с наличие на лаборатория или ателие за
извършване на дейности по консервация и
реставрация.
(4) В случаите, когато музей не разполага с
условията по ал. 3, дейността се осъществява
в лаборатория или ателие на лице, вписано
в регистъра по чл. 165, и след сключване на
писмен договор.“
§ 7. Създават се чл. 167а – 167д:
„Чл. 167а. (1) За издаване на разрешение по
чл. 167, ал. 1 се подава заявление до министъра
на културата, писмено или по електронен път,
по образец съгласно наредбата по чл. 168. В
случаите, когато заявлението се подава по
електронен път, се спазват изискванията на
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, а документите
се прилагат във вид на сканирани копия,
подписани с електронен подпис.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. проект на договор за извършване на
дейности по консервация и реставрация на
движимата културна ценност;
2. предавателно-приемателен протокол;
3. констативен протокол, придру жен с
подробна фотодокументация за състоянието
на културната ценност при приемането є;
4. проект за консервационно-реставрационна намеса;
5. план-сметка за дейностите;
6. информация, доказваща необходимите
условия за извършване на дейността в лаборатория или ателие.
Ч л. 167б. (1) За явлениет о по ч л. 167а,
ал. 1 с приложените към него документи се
разглежда в 14-дневен срок от постъпването
му от Специализирания експертен съвет по
чл. 177б, ал. 1.
(2) Когато заявлението и приложените към
него документи не отговарят на изискванията,
заявителят се уведомява писмено да отстрани
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нередовностите или непълнотите в срок 10
работни дни от съобщението с указание, че
при неотстраняването им производството ще
бъде прекратено.
(3) Срокът по чл. 167, ал. 2 започва да тече
след отстраняването на нередовностите или
непълнотите.
(4) При неотстраняване на нередовностите
или непълнотите в срока по ал. 2 производството по подаденото заявление се прекратява.
(5) След разглеждането на представените документи Специализираният експертен
съвет по чл. 177б, ал. 1 изготвя мотивирано
становище с предложение до министъра на
културата за издаване или отказ за издаване
на разрешение.
Ч л. 167в. М и н ис т ър ът на к ул т у рата с
мотивирана заповед отказва издаването на
разрешение в случаите, когато:
1. искането на заявителя е в противоречие
с целите на този закон;
2. извършването на консервационно-реставрационни дейности ще наруши условията
за поддържане на оптимални я реж им за
опазване на културната ценност и/или може
да доведе до нейното физическо увреждане.
Чл. 167г. Издаденото разрешение се отнема
с мотивирана заповед от министъра на културата при констатирани нарушения на този
закон по предложение на Инспектората за
опазване на културното наследство.
Чл. 167д. Актовете по чл. 167в и 167г подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 8. В чл. 177, ал. 3 след думата „Копията“
се добавя „на движимите културни ценности – национално богатство“ и се поставя
запетая.
§ 9. Създават се чл. 177а – 177е:
„Чл. 177а. (1) За издаване на разрешение по
чл. 177, ал. 2 се подава заявление до министъра
на културата, писмено или по електронен път,
по образец съгласно наредбата по чл. 178. В
случаите, когато заявлението се подава по
електронен път, се спазват изискванията на
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, а документите
се прилагат във вид на сканирани копия,
подписани с електронен подпис.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. истори ческа справка за к ул т у рната
ценност;
2. писмено съгласие на собственика, съответно на директора, на музея;
3. специализирано заснемане на недвижимата културна ценност, подробна фотодокументация и проект за изработване на нейно
копие или реплика;
4. описание на технологичния процес на
изработването и начина на изпълнението на
копието или репликата на културната ценност.

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

Чл. 177б. (1) Към министъра на културата
се създава Специализиран експертен съвет за
възпроизвеждане на културни ценности със
световно и национално значение и национално
богатство в копия или реплики.
(2) Структурата и организацията на работа
на съвета се определят с правилник, утвърден
от министъра на културата.
Ч л. 177в. (1) За явлениет о по ч л. 177а,
ал. 1 с приложените към него документи се
разглежда в 14-дневен срок от постъпването
му от Специализирания експертен съвет по
чл. 177б, ал. 1.
(2) Когато заявлението и приложените към
него документи не отговарят на изискванията,
заявителят се уведомява писмено да отстрани
нередовностите или непълнотите в срок 10
работни дни от съобщението с указание, че
при неотстраняването им производството ще
бъде прекратено.
(3) Срокът по ал. 1 започва да тече след
отстраняване на нередовностите или непълнотите.
(4) При неотстраняване на нередовностите
или непълнотите в срока по ал. 2 производството по подаденото заявление се прекратява.
(5) След разглеждането на представените документи Специализираният експертен
съвет по чл. 177б, ал. 1 изготвя мотивирано
становище с предложение до министъра на
културата за издаване или отказ за издаване
на разрешение.
(6) В едномесечен срок от подаването на
заявлението министърът на културата издава
разрешение или с мотивирана заповед отказва
издаването му.
(7) Разрешението се издава със срок на
действие една година.
(8) В случаите, когато преди започване
на изработването е необходима процедура за
съгласуване по този закон и одобряване на
устройствен план и/или на инвестиционен
проект по Закона за устройство на територията, срокът за изработване започва да тече
от датата на издаването на разрешението за
строеж и съответства на срока по чл. 153 от
същия закон.
Чл. 177г. Министърът на културата отказва
издаването на разрешение в случаите, когато:
1. искането на заявителя е в противоречие
с целите на този закон;
2. искането на заявителя за изработване
на копие не отговаря на условията на чл. 174,
ал. 2;
3. искането на заявителя за изработване на
реплика не отговаря на условията на чл. 175,
ал. 3;
4. вече съществува допустимият брой копия
на съответната културна ценност – при искане
на разрешение за изработване на копие;
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5. изработването на копие или реплика
ще наруши условията за поддържане на оптималния режим за опазване на културната
ценност и/или може да доведе до нейното
физическо увреждане.
Чл. 177д. Издадено разрешение се отнема
с мотивирана заповед от министъра на културата при констатирани нарушения на този
закон по предложение на Инспектората за
опазване на културното наследство.
Чл. 177е. Актовете по чл. 177в, ал. 6 и
чл. 177д подлежат на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 10. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „т. 1“ се добавя „за
недвижима културна ценност с категория „национално значение“ или „местно значение“,
както и за декларираните недвижими обекти
по чл. 59, ал. 4“, думите „1000 до 3000“ се
заменят с „5000 до 10 000“, а думите „1500 до
3500“ се заменят с „15 000 до 30 000“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Който не изпълни задължение по
чл. 71, ал. 1, т. 1 за недвижима културна
ценност, включена в Индикативната листа
за културното и природното наследство на
Реп убл и ка Бъ л гари я, и л и за нед ви ж и ма
к ул т у рна ценност с категори я „световно
значение“, се наказва с глоба в размер от
15 000 до 30 000 лв., а на едноличен търговец
и юридическо лице се налага имуществена
санкция в размер от 25 000 до 50 000 лв.,
ако деянието не съставлява престъпление.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „ал. 3 и 4“.
§ 11. В чл. 200а, ал. 1 думите „2000 до
6000“ се заменят с „15 000 до 30 000“, а думите „5000 до 15 000“ се заменят с „25 000
до 50 000“.
§ 12. В чл. 200б думите „800 до 2000“ се
заменят с „3000 до 6000“.
§ 13. В чл. 200г думите „по чл. 84, ал. 6“
се заменят с „по чл. 84, ал. 7“.
§ 14. В § 4 от допълнителните разпоредби
се създава т. 7а:
„7а. „Събитие“ е случка, инцидент, премеж
дие, епизод, свързани с точно определено
време и място, и с документирано историческо значение.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Заявленията за извършване на съгласуване по глава пета, раздел V, подадени до
влизането в сила на този закон, се разглеждат
по реда на този закон.
§ 16. Съгласуването или отказът за съгласуване на общи устройствени планове и
специфични правила и нормативи към тях за
защитени територии на недвижимото култур-
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но наследство, за които до влизането в сила
на този закон не са определени категория
и/или режими за опазване, до определянето
на такива се извършват по реда на чл. 84
въз основа на:
1. съгласувано задание за изработване на
общия устройствен план с отразени изиск
вани я за опазване и устойчиво развитие
на защитените територии на недвижимото
културно наследство – предмет на плана;
2. отразени в проектната документация
характеристика и потенциал за устойчиво
развитие на териториите на недвижимото
културно наследство;
3. опорен план за съществуващото разположение, вида и категорията (когато е определена такава) на обектите на недвижимото
културно наследство;
4. предложение и план-схема за опазване и
устойчиво развитие на недвижимото културно
наследство, като проектната документация
се придружава и от историческа справка за
развитие на територията, архивни кадастрални планове, силуетни планове.
§ 17. Съгласуването или отказът за съгласуване на подробни устройствени планове и
специфични правила и нормативи към тях за
защитени територии на недвижимото културно наследство, за които до влизането в сила
на този закон не са определени категория
и/или режими за опазване, до определянето
на такива се извършват по реда на чл. 84
въз основа на:
1. съответствието с предвижданията на
съгласуван по реда на този закон действащ
общ устройствен план, когато има такъв;
2. съгласувано задание с отразени изисквания за опазване и устойчиво развитие
на защитените територии на недвижимото
културно наследство – предмет на плана;
3. отразени в проектната документация
историческа справка за развитие на територията, архивни кадастрални планове, археологически кадастри, недвижими културни
ценности, фотодокументация на недвижимите културни ценности и средата им;
4. опорен план за съществуващото разположение, вида и категорията (когато е определена такава) на единичните и груповите
недвижими култу рни ценности с техните
граници и охранителни зони.
§ 18. Съгласуването или отказът за съгласуване на инвестиционни проекти и искания
за намеси по чл. 83 за защитени територии
на недвижимото култ у рно наследство, за
които до влизането в сила на този закон
не са определени категория и/или режими
за опазване, до определянето на такива се
извършват по реда на чл. 84 въз основа на
проверка на съответствието със съгласуван
устройствен план за съответната територия,
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с изискванията на наредбата по чл. 171 и на
отразено в проектната документация предложение за опазване и устойчиво развитие на
недвижимите културни ценности, засегнати
от проекта.
§ 19. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41
и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и
107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76,
77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30,
34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г.,
бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69,
98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93
от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г.,
бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38,
45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24,
27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105
от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г.,
бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от
2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г. и бр. 1,
24, 25, 41 и 44 от 2019 г.) в чл. 151, ал. 2 се
създава изречение второ: „В 10-дневен срок
възложителят предоставя копие от съгласуваната проектна документация в съответната
общинска администрация.“
§ 20. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 25 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5957

РЕШЕНИЕ

за отпускане на държавна парична награда
за особени заслуги към българската държава
и нацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване
на лица за особени заслуги към българската
държава и нацията
РЕШИ:
1. Отпуска държавна парична награда за
особени заслуги към българската държава и
нацията пожизнено в размер 500 лв. месечно
на Стоянка Иванова Настева за изключителни постижения и за цялостния є принос в
областта на образованието.
2. Възлага изпълнението на решението на
министъра на образованието и науката.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 31 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
6146
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 178
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Петко Колев Дойков от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична
социалистическа република Шри Ланка.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6138

УКАЗ № 179
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Елеонора Димитрова Димит
рова – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Индия,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Демократична социалистическа република Шри Ланка със седалище в Делхи, Република Индия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 юли 2019 г.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 30 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6176

УКАЗ № 189
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Маринела Милчева Петкова – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Социалистическа
република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Съюз Мианмар със седалище в
Ханой, Социалистическа република Виетнам.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 30 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6177

УКАЗ № 190
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Евгени Стефанов Стойчев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Кралство
Камбоджа.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 30 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Евгени Стефанов Стойчев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Съюз Мианмар.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6139

УКАЗ № 188

6178

УКАЗ № 191
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Маринела Милчева Петкова – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Социалистическа
република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Кралство Камбоджа със седалище в Ханой,
Социалистическа република Виетнам.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 30 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6179
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 76 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на околната среда и
водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6229

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191
ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190
ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 188 450 лв. по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2019 г.
за изплащане на обезщетения по чл. 60з от
Закона за съдебната власт за второто тримесечие на 2019 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“, по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2019 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2019 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2019 г.

за извършване на промени на утвърдените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г. максимални размери
на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2019 г., и максимални
размери на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през 2019 г.,
по бюджета на Министерството на околната
среда и водите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава у твърдения с чл. 18,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г. показател по
бюджета на Министерството на околната
среда и водите за максимален размер на
ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2019 г., със сума в размер
3 000 000 лв.
Чл. 2. Увеличава у твърдения с чл. 18,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г. показател по
бюджета на Министерството на околната
среда и водите за максимален размер на
новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2019 г., със сума в
размер 1 500 000 лв.
Чл. 3. Министърът на околната среда и
водите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на околната
среда и водите за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за
съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6230

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192
ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюд жета на Министерството на
м л а деж т а и спор т а з а 2 019 г. в ра змер
113 000 лв. за покриване на извънредни разходи по престоя на българската делегация на
ХV летен Европейски младежки олимпийски
фестивал в гр. Баку, Азербайджан.
(2) Разходите по а л. 1 да се осиг у рят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за високи постижения“, бюджетна програма „Олимпийска подготовка“, по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. (1) Минист ърът на младежта и
спорта да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на минист ъра на младежта и
спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
ден я на обнарод ва не т о м у в „Държ а вен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6231

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193
ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г.

за изменение на Наредбата за реда за опр а в омощ а в а не н а л и ц а з а п р ов ерк а н а
средства за измерване, които подлежат на
метр ологичен контрол, приета с Постановление № 31 на Министерск ия съвет от
2003 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 50
от 2014 г. и бр. 87 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 1
накрая в образеца на заявление думата „печат“ се заличава.
§ 2. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 2,
т. 3 накрая в образеца на декларация думата
„печат“ се заличава.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6232

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194
ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г.

за допълнение на Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43,
61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от
2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; доп., бр. 74
от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния
административен съд от 2002 г. – бр. 76 от
2002 г.; Решение № 11701 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от
2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от
2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от
2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16
и 80 от 2012 г., бр. 33 и 62 от 2013 г., бр. 23
от 2014 г., бр. 19 и 40 от 2015 г., бр. 17 и 54 от
2016 г., бр. 29 и 41 от 2017 г., бр. 21, 49 и 107
от 2018 г. и бр. 40 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В глава втора, раздел първи, се създава чл. 50а:
„Чл. 50а. (1) При подадено заявлениедек ларация по чл. 13, ал. 1 от Закона за
личната помощ за предоставяне на лична
помощ по реда на закона от пенсионер, който
получава добавка за чужда помощ по чл. 103
от КСО, НОИ превежда дължимата сума за

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

добавката на Агенцията за социално подпомагане. Сумите се превеждат за времето
от датата на започване на изпълнението на
трудовия договор с асистента, предоставящ
личната помощ, до края на месеца, в който
е прекратен трудовият договор, въз основа
на информация от отчета по чл. 35 от Закона
за личната помощ.
(2) В случаите по ал. 1 разпореждането, с
което е отпусната добавката за чужда помощ,
не се изменя.
(3) Националният осигурителен институт изплаща добавката за чужда помощ по
чл. 103 от КСО към пенсията на лицето по
ал. 1, когато трудовият договор с асистента
е прекратен – за времето от първо число на
месеца, следващ месеца на прекратяването
на договора, до края на месеца, през който е
сключен нов трудов договор по чл. 14, ал. 5
от Закона за личната помощ.
(4) Сроковете, редът и начинът за превеждане на сумите по ал. 1, както и за обмен
на информация между НОИ и Агенцията за
социално подпомагане се уреждат със споразумение.“

участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните
заведения на цена, по-висока от стойността,
определена по реда на чл. 55.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 септември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 14, ал. 2 се създава изречение
второ:
„В случаите, когато за плащания по обслужването на заемите и за други разходи
по държавните инвестиционни заеми не са
утвърдени съответните администрирани разходни параграфи по бюджетните програми в
приложение № 1 към чл. 1, се създават администрирани разходни параграфи, в които
първостепенните разпоредители с бюджет по
ал. 1 посочват съответните суми на отчетените
разходи по държавните инвестиционни заеми.“
§ 2. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на външните работи извършва съответните промени по приходите
и разходите, в т.ч. по области на политики
и бюджетни програми, по бюджета на Министерството на външните работи на базата
на фактически реализираните постъпления
от действия на разпореждане и управление
на имоти в чужбина над разчетените по бюджета му по този показател, при условие че
не се очаква да има неразплатени разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2019 г. Министърът на външните
работи уведомява министъра на финансите
за извършените промени по бюджета на министерството.“
2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „при условие че не се очаква да има
неразплатени разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г.“.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195
ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с Постановление № 97 на
Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 40 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 66, 92 и
107 от 2014 г., бр. 92 от 2015 г., бр. 3 и 14
от 2016 г.; Решение № 13049 на Върховния
административен съд от 2015 г. – бр. 32 от
2016 г.; изм. и доп., бр. 62 и 74 от 2016 г.,
бр. 2, 8 и 102 от 2017 г., бр. 94 от 2018 г. и
бр. 26 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Лекарствен продукт не може да се
продава на лечебните заведения по чл. 5 от
Закона за лечебните заведения и на лечебните заведения с държавно и/или общинско

Заключителна разпоредба
§ 2. Параграф 1, т. 1 влиза в сила от деня
на обнародване на постановлението в „Държавен вестник“, а § 1, т. 2 и 3 влизат в сила от
1 ноември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6234

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196
ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 344 на Министерския съвет от 2018 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 107
от 2018 г.; доп., бр. 5 и 58 от 2019 г.)

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

§ 3. В чл. 30, ал. 1 след думите „акт на Министерския съвет“ се поставя запетая и се добавя
„включително“.
§ 4. В приложение № 1 към чл. 1 т. 4 „Показатели по бюджетните програми по бюджета на
Министерството на отбраната за 2019 г.“ се изменя така:
„4. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
изм. на РМС № 502
от 2017 г.

Наименование

Сума
(в лв.)

1200.01.00

Политика в областта на отбранителните способности

1200.01.01

Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените
сили“

833 572 000

1200.01.02

Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“

16 686 000

1200.01.03

Бюджетна програма „Военна полиция“

32 957 000

1200.01.04

Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“

94 510 000

1200.01.05

Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военнопочивно дело“

28 417 000

1200.01.06

Бюджетна програма „Изследвания и технологии“

9 075 000

1200.01.07

Бюджетна програма „Военно образование“

8 300 000

1200.01.08

Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“

1200.01.09

Бюджетна програма „68 бригада „Специални сили“

1200.01.10

Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“

1200.02.00

Политика в областта на съюзната и международната сигурност

82 980 000

1200.02.01

Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно
сътрудничество“

32 099 000

1200.02.02

Бюджетна програма „Военна информация“

50 881 000

Общо:

3 431 231 000

248 085 000
24 629 000
2 135 000 000

3 514 211 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМАТА

Сума
(в лв.)

1200.01.01 Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“
I. Общо ведомствени разходи

833 194 000

от тях за:
Персонал

718 254 000

Издръжка

90 842 000

Капиталови разходи

24 098 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

378 000

от тях за:
Стипендии

158 000

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМАТА

С Т Р. 1 5
Сума
(в лв.)

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства
ІІІ. Общо разходи (I + II)

220 000
833 572 000

1200.01.02 Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“
I. Общо ведомствени разходи

16 579 000

от тях за:
Персонал

13 119 000

Издръжка

3 404 000

Капиталови разходи

56 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

107 000

от тях за:
Стипендии
ІІІ. Общо разходи (I + II)

107 000
16 686 000

1200.01.03 Бюджетна програма „Военна полиция“
I. Общо ведомствени разходи

32 957 000

от тях за:
Персонал

30 322 000

Издръжка

1 787 000

Капиталови разходи

848 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I + II)

32 957 000

1200.01.04 Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“
I. Общо ведомствени разходи

94 465 000

от тях за:
Персонал

72 601 000

Издръжка

20 264 000

Капиталови разходи

1 600 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

45 000

от тях за:
Стипендии

40 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I + II)

5 000
94 510 000

1200.01.05 Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“
I. Общо ведомствени разходи

28 415 700

от тях за:
Персонал

18 094 000

Издръжка

9 201 700

Капиталови разходи

1 120 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 300

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I + II)

1 300
28 417 000

С Т Р.
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ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМАТА

БРОЙ 62
Сума
(в лв.)

1200.01.06 Бюджетна програма „Изследвания и технологии“
I. Общо ведомствени разходи

9 071 000

от тях за:
Персонал

6 640 000

Издръжка

2 347 000

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

84 000
4 000

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I + II)

4 000
9 075 000

1200.01.07 Бюджетна програма „Военно образование“
I. Общо ведомствени разходи

8 300 000

от тях за:
Издръжка

8 300 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I + II)

8 300 000

1200.01.08 Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на
риска“
I. Общо ведомствени разходи

244 411 000

от тях за:
Персонал

71 640 300

Издръжка

134 480 000

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

38 290 700
3 674 000

от тях за:
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

830 000

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

1 113 000

Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ

1 715 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I + II)

16 000
248 085 000

1200.01.09 Бюджетна програма „68 бригада „Специални сили“
I. Общо ведомствени разходи

24 618 000

от тях за:
Персонал

23 251 000

Издръжка

1 027 000

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

340 000
11 000

от тях за:
Стипендии
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства
ІІІ. Общо разходи (I + II)

1 000
10 000
24 629 000

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМАТА

С Т Р. 1 7
Сума
(в лв.)

1200.01.10 Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“
I. Общо ведомствени разходи

2 135 000 000

от тях за:
Капиталови разходи

2 135 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I + II)

2 135 000 000

1200.02.01 Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“
I. Общо ведомствени разходи

17 454 000

от тях за:
Издръжка

17 454 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

14 645 000

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I + II)

14 645 000
32 099 000

1200.02.02 Бюджетна програма „Военна информация“
I. Общо ведомствени разходи

50 881 000

от тях за:
Персонал

42 001 000

Издръжка

6 919 000

Капиталови разходи

1 961 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I + II)

50 881 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. – ОБЩО
Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лв.)
3 495 345 700

от тях за:
Персонал

995 922 300

Издръжка

296 025 700

Капиталови разходи

2 203 397 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо
ІІІ. Общо разходи (I + II)

18 865 300
3 514 211 000

“
§ 5. В приложение № 5 към чл. 9, раздел II „РАЗХОДИ“, след ред „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ се създава нов ред „Субсидии и други
текущи трансфери за финансови институции“.
Заключителнa разпоредбa
§ 6. Постановлението влиза в сила от 31 юли 2019 г.
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Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197
ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
в размер до 89 998 200 лв. за финансиране
дейността на Национално тол управление в
Агенция „Пътна инфраструктура“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените по централния бюджет
разходи за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, в т.ч.
за персонал – 12 842 270 лв., на базата на
фактически извършените разходи да се увеличат разходите по „Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“,
бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2019 г.
(2) Със сумата 77 155 930 лв. да се увеличат
показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на регионалното разви т ие и благоуст ройст вото на базата на
фактически извършените разходи да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2019 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. 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 и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 31
юли 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РЕШЕНИЕ № 454
ОТ 30 ЮЛИ 2019 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скално
облицовъчни материали – варовици, от находище „Требежа“, разположено в землището
на с. Горна Кремена, община Мездра, област
Враца, на „Булстоун“ – ЕООД, гр. Враца
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства (ЗПБ) и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – варовици, представляващи
изключителна държавна собственост, от находище „Требежа“, разположено в землището
на с. Горна Кремена, община Мездра, област
Враца, описано в Акт за изключителна държавна собственост № 1405 от 16 май 2014 г.,
утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се извършва
със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
245,3 дка, индивидуализирана с координатите на точките от № 1 до № 6 в Координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Требежа“ с раз
мер 119,2 дка, индивидуализирана с координатите на точките от № 1 до № 19 по външния
контур на утвърдените запаси в Координатна
система „1970 г.“ съгласно приложение – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Булстоун“ – ЕООД, Враца – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0472 от
26 септември 2013 г., издадено от министъра
на икономиката и енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или
одобрение от министъра на енергетиката на
проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени
въз основа на мерките и условията в Решение
№ ВР-13-ПР от 31.05.2018 г. на директора на
Регионалната инспекция по околната среда
и водите (РИОСВ) – Враца. Решението е
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приложение – неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изиск
вания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесия
та да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80
от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г.,
бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от
2017 г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.), и
да не предизвиква нарушаване на здравните
изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната
разпоредба на Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и забраните
и ограниченията в Плана за управление на
речните басейни 2016 – 2021 г. за Дунавския
район около съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване, за които няма определена
санитарно-охранителна зона;
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
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без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се
изискват задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местни и/или републикански
пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – скалнообл и цовъч н и мат ериа л и – варови ц и, в
границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Требежа“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одоб
рени проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
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неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с план за управление на
минните отпадъци, одобрен от министъра на
енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и представи за съгласуване и/или одобрение от министъра на
енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява
РИОСВ – Враца, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на
нормативната уредба по опазване на околната
среда преди съгласуването от министъра на
енергетиката на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки пет години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряването му от министъра на енергетиката планът за управление
на минните отпадъци става неразделна част
от концесионния договор;
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7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти,
включително горите и земите в национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества варовици
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документация
та, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
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7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и/или по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 20 364 лв. и се предоставя
не по-късно от 14 дни след датата на подписването на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
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година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като
4 на сто (за скалнооблицовъчни материали)
и 7 на сто (за трошените фракции) от базата
за изчисляване на концесионното плащане се
умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно
чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне
на конкретни я размер на концесионното
възнаграждение за добив на строителни и
скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 127
на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане за
единица добито подземно богатство по т. 9.3
не може да бъде по-нисък от съответните
стойности, получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2,
буква „а“ – варовици за добив на блокове, и
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съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – скали
за трошени фракции, и ал. 4 от методиката
по т. 9.3, Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета относно краткосрочната
статистика.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на база 30 на
сто от предвидения средногодишен добив за
срока на концесията – 2100 куб. м/шестмесечие, и предвидени стойности за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4,
както следва:
9.5.1. 525 куб. м/шестмесечие добити варовици за скалноо блицовъчни материали, и
9.5.2. 1575 куб. м/шестмесечие (3560 тона)
добити варовици за трошени фракции.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за тяхното определяне.
9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по
бюджета на община Мездра част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на
сто без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Булстоун“ – ЕООД,
гр. Враца, в срок до 6 месеца от влизането
в сила на решението за предоставяне на
концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната
площ на находище „Требежа“
Координатна система „1970 година“
№

X

Y

1.

4696072.2

8540719.4

2.

4696394.6

8541256.5

3.

4696251.9

8541459.9

4.

4695963.0

8541462.3

5.

4695907.6

8541118.2

6.

4695914.5

8540765.9

6043

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРОГРАМА

за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на
Република България и правителството на
Корейската народнодемократична република
за периода 2019 – 2022 г.
(Одобрена с Решение № 394 от 8 юли 2019 г. на
Министерския съвет. В сила от 11 юли 2019 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Корейската народнодемократична република (наричани по-долу
„Страните“),
Водени от желанието да развиват приятелските отношения между двете държави,
В изпълнение на Спогодбата за културно
сътрудничество между правителствата на двете
държави, сключена на 17 март 1970 г. в София,
Се споразумяха да подпишат Програма за
сътрудничество в областта на образованието и
културата за периода 2019 – 2022 г., както следва:
1. Образование
Член 1
Страните ежегодно се информират взаимно
по дипломатически път до 30 април относно
възможностите за приемане на кандидати от
другата страна за обучение и специализации,
както следва:
А) една стипендия за пълен срок на обучение в образователно-квалификационната
степен „бакалавър“ или „магистър“ или в
образователна и нау чна степен „доктор“,
включваща задължително курс за изучаване
на съответния език;
Б) стипендии с обща продължителност до
18 месеца за обучение, специализация или
научно изследване за студенти, докторанти,
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преподаватели или изследователи с продължителност на всяка една от тях не по-малко
от три месеца.
2. Култура и изкуства
Член 2
Страните поощряват установяването на
директни контакти и обмена на делегации,
мениджъри и експерти между културните
институции на двете държави с цел насърчаването на сътрудничеството в областта на културата, културното наследство и изкуствата.
Член 3
Страните обменят информация и отправят
покани към делегации и творчески колективи
от другата страна за участие в международни
фестивали на изкуствата, които се провеждат
на територията на съответната страна.
Член 4
Страните поощряват организирането на
културни събития, в това число прожекции
на филми, фотоизложби и др., по повод национални празници на другата страна.
Член 5
Страните ще си сътрудничат в областта
на киното и ще насърчават:
– обмена на иг ра лни и док у мен та лни
филми;
– участието на български филми и филми
от КНДР в международните фестивали, провеждани в Република България и Корейската
народнодемократична република;
– организирането на реципрочна основа
на Дни на българското кино в Корейската
народнодемократична република и Дни на
киното на КНДР в Република България.
Член 6
Страните поощряват директното сътрудничество между техните национални библиотеки чрез обмяна на опит и информация
за развитието на библиотечното дело и с
цел улесняване на взаимното опознаване на
историята, културата и традициите на двете
страни.
Член 7
Страните ще си сътрудничат чрез обмен
на информация за предотвратяване на незаконната търговия с културни ценности,
както и за връщане на незаконно изнесени и
внесени културни ценности в съответствие с
разпоредбите на международните спогодби,
обвързващи за двете държави, и тяхното национално законодателство.
3. Радио, телевизия и печат
Член 8
Страните насърчават директния контакт,
сътрудничеството и обмяната между техните
национални институции за радиоразпръскване.
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Член 9
Страните поощряват сътрудничеството в
областта на телевизионното разпръскване на
базата на директни контакти.
Член 10
Страните развиват сътрудничеството между
съответните институции на двете държави
чрез обмяна на специалисти в областта на
печата, публикуването, издаването на книги
и разпространението на публикации.
Член 11
Страните поощряват съответните организации на другата страна да участват в
международни панаири на книгата и други
подобни събития, които се провеж дат на
техните територии.
Всяка страна изпраща на другата страна
информация, необходима при провеждането
на тези събития, не по късно от два месеца
до откриването им.
4. Здравеопазване, младеж и спорт
Член 12
Страните координират обмяната на опит
и делегации и поощряват директния контакт между съответните институции (висши
учебни заведения, лечебни заведения и др.)
на двете държави в областта на медицината
и здравеопазването.
Член 13
Страните поощряват обмяната и сътрудничеството между младежите и младежките
организации на двете държави.
Член 14
Страните поощряват атлети и спортни делегации да участват в международни състезания и подобен род спортни събития, които се
провеждат на територията на другата държава.
5. Общи разпоредби
Член 15
По взаимно съгласие между двете страни
други събития могат също да бъдат организирани, стига те да са в съответствие с целите
на тази Програма.
Ако някоя от страните желае да въведе
каквито и да са промени в тази Програма
по време на нейното прилагане, въпросът ще
бъде решен по взаимно съгласие.
Член 16
Институциите, свързани с прилагането на
Програмата, могат да подписват споразумения
за взаимно сътрудничество.
Член 17
До пет (5) деца на дипломати от посолствата
на всяка от страните се обучават в държавните и общинските средни и висши училища
(с изключение на училищата по изкуства и
медицина) на другата страна без заплащане на
такси за обучение до приключване на дълго-

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

срочната командировка в дипломатическото
представителство на техните родители и в
съответствие с нормативните разпоредби на
компетентните образователни институции.
Приемащата страна не им осигурява стипендия и настаняване в общежитие.
Член 18
Приемащата страна освобождава лицата,
приети в изпълнение на тази Програма, от
заплащане на такси, свързани с пребиваването
им и за продължаването на техния престой,
когато същите са свързани с изпълнението на
тази Програма. Лицата получават право на
пребиваване по реда и условията на действащото законодателство в приемащата страна.
6. Финансови разпоредби
Член 19
Приемащата страна осигурява на кандидатите за обучение и специализация по чл. 1
от тази Програма:
А) стипендия в съответствие с действащото
законодателство;
Б) освобождаване от такса за обучение;
В) настаняване в студентско общежитие
и право на хранене в студентски стол срещу
заплащане;
Г) достъп до библиотеки, архиви, лаборатории и др. под.
Член 20
Обменът на лица, участващи в дейности
по тази Програма, се осъществява при следните условия:
Изпращащата страна поема разходите за
международния транспорт, превоза на багажа
на нейните делегации и представители, както
и тяхното здравно застраховане.
Приемащата страна в съответствие с приложимото законодателство и финансовите възможности поема разходите за техния престой
(настаняване, прехрана и вътрешен транспорт
по работната програма) в нейната държава.
Член 21
Тази Програма влиза в сила от деня на подписването є и действа до 31 декември 2022 г.
Подписана в Пхенян на 11 юли 2019 г. в
два оригинални екземпляра, всеки един на
български, английски и корейски език, като
трите текста имат еднаква сила.
При различия в тълкуването предимство
има английският текст.
За правителството
на Република
България:
Ивайло Йорданов,
временно управляващ
Посолството на
Република България
в КНДР
6044

За правителството
на Корейската
народнодемократична
република:
Пак Кьонг Ил,
заместник-председател
на Комитета за
културни връзки със
задграничните
страни на КНДР

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на
опасни и/или замърсяващи товари по море и
на опасни товари по вътрешни водни пътища
(обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм., бр. 46 от
2009 г. и бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2013 г.; доп., бр. 67 от 2013 г. и бр. 59 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 45 и 95 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 2 думите „приложими от
1 януари 2017 г.“ се заменят с „приложими
от 1 януари 2019 г.“, а думите „приложение
№ 1“ се заличават.
§ 2. Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2 се
отменя.
§ 3. В § 1а от допълнителните разпоредби
се създава т. 4:
„4. Член 1, параграф 3 от Директива (ЕС)
2018/1846 на Комисията от 23 ноември 2018 г.
за изменение на приложенията към Директива
2008/68/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно вътрешния превоз на опасни
товари, за да се вземе предвид научно-техническият прогрес (ОВ, L 299 от 26 ноември
2018 г.).“
Министър:
Росен Желязков
6041

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО
ИМУЩЕСТВО
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ИНСТРУКЦИЯ № 4
от 15 май 2019 г.

за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество и Държавна агенция „Национална сигурност“ за
изпълнение на дейностите по глава девета
от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(поверително)
Инструкцията е приета с решение от Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество с протокол № 888 от 15.05.2019 г.
на основание чл. 27, ал. 1, т. 3 и ал. 2 във
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връзка с чл. 13, ал. 1, т. 13 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
За председател на КПКОНПИ:
Антон Славчев
Председател на ДАНС:
Димитър Георгиев
6001

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО
ИМУЩЕСТВО
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“
ИНСТРУКЦИЯ № 5
от 5 юни 2019 г.

за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно при добитото им у щес тво и
Държавна агенция „Технически операции“
за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(поверително)
Инструкцията е приета с решение от Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество с протоколи № 888 от 15.05.2019 г. и
№ 891 от 5.06.2019 г. на основание чл. 27, ал. 1,
т. 4 и ал. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 13
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
За председател на КПКОНПИ:
Антон Славчев
Председател на ДАТО:
Цветан Китов
6002

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ТЕНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“
ИНСТРУКЦИЯ № 29-19
от 29 юли 2019 г.

за условията и реда за носене на служебно
оръжие от държавните служители на Държавна агенция „Технически операции“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат условията и редът за носене на служебно оръжие
от държавните служители по чл. 19е, ал. 1,
т. 1 от Закона за специалните разузнавателни
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средства в Държавна агенция „Технически
операции“ (Д АТО), наричана по-натат ък
„агенцията“.
Чл. 2. (1) Право да носят служебно оръжие
имат само държавните служители по чл. 1,
които са преминали първоначален курс на обучение по стрелкова подготовка и инструктаж
за боравене с конкретната система оръжие,
която им е зачислена.
(2) Право да носят служебно оръжие имат
и държавните служители по чл. 1, които са
преминали курс на обучение по стрелкова
подготовка във висше военно училище или в
Академията на МВР и в структурите по чл. 37
от ЗМВР и са инструктирани за боравене с
конкретната система стрелково оръжие, която
им е зачислена.
(3) Обучението по ал. 1 се организира от
дирекции, определени със заповед на председателя на агенцията.
(4) В заповедта по ал. 3 се определят компетентностите, условията и редът за организиране и провеждане на обучението по ал. 1.
(5) Държавните служители удостоверяват
със служебната си карта правото да носят
служебно оръжие.
Чл. 3. Редът и условията за зачисляване на
служебно оръжие на държавните служители
от Държавна агенция „Технически операции“
се определят със заповед на председателя на
агенцията.
Раздел II
Ред и условия за носене на служебно оръжие
Чл. 4. При изпълнение на служебните си
задължения държавните служители по чл. 1
имат право да носят служебно оръжие.
Чл. 5. (1) Служебното оръжие се носи в
кобур, съответен на системата оръжие.
(2) Кобурът трябва да осигурява бърз достъп
до ръкохватката на оръжието от стрелящата
ръка, бързото му изваждане, скритото носене
и да изключва случайното му изпадане. При
възможност могат да се използват кобури с
допълнителни устройства за задържане, кои
то да затрудняват ваденето на оръжието от
нападател при близък контакт.
(3) Кобурът не трябва да позволява достъп
до спусъка при прибрано оръжие. Вътрешната му страна не бива да премества лоста на
предпазителя при поставяне или изваждане
на пистолета.
Чл. 6. Служителите носят зачисленото им
оръжие незаредено (без боеприпас в цевта).
Чл. 7. Забранява се откритото носене на
служебното оръжие, освен ако това не се налага за изпълнението на конкретно служебно
задължение.
Чл. 8. (1) Забранява се оставянето на служебно оръжие без надзор.
(2) Забранява се преотстъпването на служебно оръжие.
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Чл. 9. Забранява се носенето и употребата
на служебно оръжие и боеприпаси при и след
употреба на алкохол или други упойващи
вещества и медикаменти.
Чл. 10. При установено нарушение на носене на служебно оръжие от служител, което
е предпоставка за допускане на инциденти,
или при служебна необходимост директорът
на съответната дирекция може да разпореди
преустановяване носенето на служебно оръжие от служителя, за което изготвя писмен
доклад до председателя на агенцията.
Раздел III
Съхранение на служебното оръжие
Чл. 11. (1) Държавните служители носят
отговорност за съхранението на зачислените
им служебно оръжие и боеприпаси.
(2) Държавните служителите са длъжни
да опазват зачисленото им служебно оръжие
и боеприпаси от противозаконно отнемане,
загубване, повреждане или унищожаване.
Чл. 12. (1) Зачислените на служителите от
агенцията служебно оръжие и боеприпаси,
когато не се носят, се съхраняват в метални
каси (шкафове) в служебни помещения на
ДАТО с контролиран и/или ограничен достъп.
(2) Служебното оръжие се съхранява без
боеприпас в цевта и без поставен пълнител,
със спуснати части на ударно-спускателния
механизъм и поставени „на предпазител“.
(3) Незачислено служебно оръжие се съхранява само в обезопасени срещу проникване
помещения в сгради на ДАТО при условията
на ал. 2 от определени със заповед на председателя служители.
Чл. 13. (1) При изгубване или противозаконно отнемане на зачислените служебно
оръжие и/или боеприпаси служителят незабавно уведомява компетентните органи на МВР,
директора на дирекцията, в която изпълнява
служебните си задължения, и дежурния служител в централната сграда на ДАТО.
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(2) След настъпил инцидент по време на
носене или съхраняване на служебното оръжие и боеприпасите служителят незабавно
писмено уведомява директора на дирекцията
чрез непосредствения си началник.
(3) В случаите на ал. 1 и 2 служителят
изготвя писмен доклад до председателя на
агенцията.
Чл. 14. (1) След използване на служебно
оръжие в случаите по чл. 19e, ал. 9 от Закона
за специалните разузнавателни средства се
изготвя писмен доклад до председателя на
агенцията от служителя, който го е използвал.
(2) В писмения доклад по ал. 1 се посочват:
1. трите имена и длъжност на служителя;
2. мястото, датата и часът на използване
на оръжието;
3. обстоятелствата и основанието за използване на оръжието;
4. видът и количеството на използваните
боеприпаси;
5. по възможност данни, идентифициращи
лицето (лицата), спрямо които е използвано
оръжието;
6. какви последици са настъпили в резултат
на използване на оръжието.
Чл. 15. Незабавно след узнаване за смърт
на служител, на когото е зачислено служебно
оръжие и боеприпаси, директорът на дирекцията, в която е изпълнявал служебните си
задължения, предприема необходимите мерки за получаване и сдаване на служебното
оръжие и боеприпаси и уведомява писмено
председателя на агенцията.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 19е, ал. 8 от Закона за специалните
разузнавателни средства.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател:
Цветан Китов
6013
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-146
от 30 юли 2019 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане
на технологични връзки и съоръжения за свързване на съществуващата и новоизгражданата
газопреносна инфраструкт у ра, заявление вх.
№ АУ14-8 от 28.05.2019 г. и писма вх. № АУ148/1 от 14.06.2019 г., № АУ14-8/5 от 16.07.2019 г. от
Владимир Малинов, изпълнителен директор на
,,Булгартрансгаз“ – ЕАД, на основание § 45 от
преходните и заключителните разпоредби (ПЗР)
на Закона за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията (ЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 25 от 2019 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „а“ и „б“
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Решение
№ 312 от 10.05.2018 г. на Министерския съвет за
определяне обект „Разширение на газопреносната
инфраструктура на ,,Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до
българо-сръбската граница“ за национален обект
и за обект с национално значение; Заповед № РД02-15-56 от 11.03.2017 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработването на проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна
част“, части, както следва: част Б1: „Станция за
очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел
(КВ) „Златина“ на територията на с. Златина,
община Провадия, област Варна; част Б2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“
на територията на с. Брестак, община Вълчи дол,
област Варна; част Б3: „Технологични връзки при
КС „Полски Сеновец“ на територията на с. Полски
Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико
Търново, разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ
от Община Провадия, извършено съобщаване
на изработения проект за ПУП – ПП по реда
на чл. 128 от ЗУТ със съобщение в „Държавен
вестник“, бр. 32 от 16.04.2019 г., доказателства за
извършено обявяване по реда на чл. 128, ал. 2 от
ЗУТ; Решение № КЗЗ-12 от 27.06.2019 г. на Комисията за земеделските земи; Решение № 3-ПР от
2019 г. на министъра на околната среда и водите
за преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната среда;
съгласувателни писма и становища на заинтересуваните централни/териториални администрации,
специализираните контролни органи и експлоатационните дружества: здравно заключение изх.
№ РД-259-7 от 22.01.2019 г. на Регионалната здравна
инспекция – Варна; писмо изх. № 33-HH-540 от

17.05.2019 г. на Министерството на културата;
писмо рег. № 812100-1542, екз. 2, от 31.01.2019 г.
на Министерството на вътрешните работи; писмо
рег. № 11-00-3 от 12.02.2019 г. на Министерството
на отбраната; писмо рег. № 833001-75 от 24.01.2019
г. на Регионална дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ – Варна; писмо изх.
№ ИГП-50 от 25.01.2019 г. на „Геозащита“ – ЕООД,
Варна; писмо изх. № ЦУ-ЕСО-103#6 от 28.01.2019 г.
от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
писмо изх. № К-EDN-298 от 14.01.2019 г. на
„Електроразпределение Север“ – АД; решения
по протокол № УТАТУ-01-02-31 от 13.06.2019 г. и
протокол № УТАТУ-01-02-36 от 22.07.2019 г. на
НЕСУТРП и Заповед № РД-02-15-79 от 11.04.2019 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне изпълнението на
функции по ЗУТ одобрявам проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно
на северния (магистрален) газопровод до българосръбската граница“, етап: „Линейна част“, част
Б1: „Станция за очистване на газопровода (СОГ)
и Кранов възел (КВ) „Златина“, на територията
на с. Златина, община Провадия, област Варна,
съгласно приетите и одобрени графична и текстова част на документацията, представляващи
неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Варна,
за имотите, попадащи в района на действие на
АС – Варна, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.

6155

За министър:
Н. Нанков

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД
№ РД-08-359 от 26 юли 2019 г. на МТИТС
№ РД-02-14-724 от 24 юли 2019 г. на МРРБ
По заявление на „Одесос ПБМ“ – ЕАД, със
седалище и адрес на управление – Варна, район
„Одесос“, Южна промишлена зона, и с ЕИК
103930885, със Заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и
благоустройството № РД-08-75 от 6 март 2017 г.
(МТИТС) и № РД-02-14-168 от 28 февруари 2017 г.
(МРРБ) е дадено разрешение за изработване
на проект за изменение на генералния план на
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пристанище за обществен транспорт с регионално
значение „Одесос ПБМ – Варна“ – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за пристанищната територия и парцеларен план
за пристанищната акватория. Със заповедта е
одобрено и заданието за проектиране. Заповедта
е публикувана на официалната интернет страница
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на 6 март 2017 г.
Със за явление на „Одесос ПБМ“ – ЕА Д,
вх. № 137 от 22 януари 2019 г., е внесен за разглеждане, приемане и одобряване проект за
изменение на генералния план на пристанище
за обществен транспорт с регионално значение
„Одесос ПБМ – Варна“ – подробен устройствен
план – план за рег улаци я и заст рояване за
пристанищната територия и парцеларен план
за пристанищната акватория. В заявлението са
описани резултатите от извършеното от заявителя прединвестиционно проучване за наличието
на подходящи географски, хидроложки, хидрогеоложки и други условия, възможностите за
свързване с пътната мрежа и с железопътната
инфраструктура, представени са: технологична и
финансова обосновка на инвестиционната инициатива, инвестиционната програма и данните за
финансовата обезпеченост на нейната реализация,
индивидуализацията на територията, включена
в обхвата на проекта, извършеното проучване
относно трафика на съответния тип товари и
данните за необходимостта от публични инвестиции, като изрично е посочено, че такива ще
бъдат необходими за изграждане и поддържане
на проектните параметри на акваторията на
пристанището.
Към заявлението са приложени заверени
копия от: документи, удостоверяващи правото
на собственост на заявителя върху включения
в обхвата на разработката поземлен имот; графичните части на действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на УПИ I-156 – „За производствено-складова и
търговска дейност“, и УПИ II-154, 155, 157, 158,
159, 160 – „За пристанищна дейност“, от квартал
4 по плана на Южна промишлена зона, Варна,
одобрен със Заповед № Г-71 от 3 август 2012 г. на
заместник-кмета на община Варна; Решение по
оценка на въздействието върху околната среда
№ ВА-1/2019 г., издадено на 17 януари 2019 г. от
директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, с което се одобрява
инвестиционното предложение за „Разширение
на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Одесос ПБМ – Варна“, гр. Варна,
община Варна, област Варна, при изпълнение на
подробно изброените в същото решение условия
за всеки от етапите на реализация на инвестиционната инициатива (от фазата на проектиране
до разрешаване ползването на строежа) и по
време на експлоатацията на пристанището; становище на заместник-министъра на културата,
изх. № 33-44-286 от 2 май 2017 г., с което се съгласува одобреното задание за проектиране и се
поставя изискване за съгласуване на подводните
строителни работи за новото корабно място
след становище на Центъра за подводна археология – Созопол; документи, удостоверяващи
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извършеното съгласуване на проекта от експлоатационните дружества „Електроразпределение
Север“ – АД, и „Водоснабдяване и канализация
Варна“ – ООД; банкова референция.
Към образуваната по заявлението административна преписка са приобщени: писмото на
директора на Регионалната инспекция по околната
среда и водите – Варна, изх. № 26-00-1962/А28 от
8 февруари 2019 г., относно датата на влизане в
сила на Решение по ОВОС № ВА-1/2019 г.; становището на заместващия директора на дирекция
„Граничен контрол“ в Главна дирекция „Гранична полиция“, рег. № 328200-4586 от 15 март
2019 г., със заключение за съгласуване на проекта
предвид обстоятелството, че реализирането на
инвестиционната инициатива няма да промени
технологичния ред за извършване на гранични
проверки от органите на Гранична полиция;
уведомлението на „Одесос ПБМ“ – ЕАД, изх.
№ 61 от 13 март 2019 г., относно съответствието
на предвижданията на проекта за изменение на
генералния план на пристанище за обществен
транспорт „Одесос ПБМ – Варна“ с предмета
и обхвата на инвестиционното предложение,
процедирано по раздел трети, глава шеста от
Закона за опазване на околната среда и одобрено
с Решение по ОВОС № ВА-1/2019 г. на директора
на Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Варна, както и относно предвидените
в проекта, съобразени с относимите условия, и
изпълнени мерки за предотвратяване, ограничаване и минимизиране на евентуалните вредни
въздействия върху компонентите на околната
среда и човешкото здраве, заложени в съставляващите неразделна част от решението по
ОВОС доклади за оценка на въздействието върху
околната среда и за оценка на съвместимостта с
предмета на защита на защитените зони; писмо
на министъра на околната среда и водите, изх.
№ 04-11-25 от 26 март 2019 г., потвърждаващо, че
Решение по ОВОС № ВА-1/2019 г. на директора
на Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Варна, е достатъчно основание за одобряване на проекта за изменение на генералния
план на пристанище за обществен транспорт с
регионално значение „Одесос ПБМ – Варна“,
като не е необходимо провеждане на процедура
по екологична оценка на същия.
За изработения проект на генерален план
писмено са уведомени заинтересованите лица,
определени в съответствие с чл. 26, ал. 3 от Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието,
изработването, одобряването и изменението на
генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (обн., ДВ, бр. 32 от 2014 г.;
изм., бр. 2 от 2015 г.), като им е предоставена
възможност за запознаване с проекта и представяне на писмени становища по него в четиринадесетдневен срок от датата на получаване на
уведомлението. В нормативно установения срок
е постъпило писмено становище от заинтересованото лице – Министерство на околната среда и
водите, изх. № 12-00-176 от 8 март 2019 г., което не
съдържа възражения, бележки или предложения
по отношение на предвижданията на проекта за

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

изменение на генералния план на пристанище
за обществен транспорт с регионално значение
„Одесос ПБМ – Варна“.
Становищата на заинтересованите лица Басейнова дирекция „Черноморски район“ (изх.
№ 05-09-173/(А4) от 11 март 2019 г.) и Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“
(рег. № 09-02-7-3 от 13 март 2019 г.) са подадени
след изтичане на последния ден от нормативно
установения срок, съответно 8 март 2019 г. (петък)
за ведомството и 11 март 2019 г. (понеделник)
за държавното предприятие, поради което не са
разглеждани по същество. Само за пълнота следва
да се отбележи, че в становището на Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е
изразено принципно съгласие с представения
проект, а съдържащите се в становището на
Басейнова дирекция „Черноморски район“ бележки са били обект на разглеждане в рамките
на производството по оценка на въздействието
върху околната среда на инвестиционното предложение за „Разширение на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Одесос
ПБМ – Варна“, гр. Варна, община Варна, област
Варна, и са обосновали част от условията, при
които е постановено Решение по ОВОС № ВА1/2019 г. на директора на Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Варна.
Налице са: мотивирано експертно становище
по проекта на директора на дирекция „Морска
администрация – Варна“ и капитан на пристанище Варна, вх. № 137 от 18 март 2019 г., както и
изготвено и представено по реда на чл. 112б, ал. 4
от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република
България (ЗМПВВППРБ) мотивирано становище
по проекта на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
изх. № ДОК-200 от 18 април 2019 г.
Със Заповед на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-08-221 от 13 май 2019 г.
(МТИТС) и № РД-02-14-443 от 13 май 2019 г.
(МРРБ), изменена със Заповед № РД-08-233 от
15 май 2019 г. (МТИТС) и № РД-02-14-455 от 15
май 2019 г. (МРРБ), е назначен междуведомствен
експертен съвет за разглеждане, обсъждане и
приемане на проекта за изменение на генералния
план на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Одесос ПБМ – Варна“ – подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за пристанищната територия и
парцеларен план за пристанищната акватория.
Проектът на план е разгледан и обсъден на
две заседания на междуведомствения експертен
съвет, проведени съответно на 17 май 2019 г. и
на 14 юни 2019 г. Съгласно решения № 1 и № 2
по т. 4 от протокола от заседанието на съвета,
проведено на 17 май 2019 г., приети единодушно
от присъствалите 9 негови членове с право на
решаващ глас, на вносителя са дадени указания
за поправяне и допълване на проекта и е насрочено следващо заседание за разглеждането му.
Със заявление на „Одесос ПБМ“ – ЕАД, вх.
№ 137 от 10 юни 2019 г., са внесени поправени и
допълнени текстови и графични части на проекта
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за изменение на генералния план на пристанище
за обществен транспорт с регионално значение
„Одесос ПБМ – Варна“, в това число и проект на
подробен устройствен план – план за регулация
за пристанищната територия.
С решението по т. 5 от протокола от заседанието на междуведомствения експертен съвет,
проведено на 14 юни 2019 г., взето с единодушие
от присъствалите на заседанието деветима членове
на съвета с право на решаващ глас, поправеният и
допълнен проект за изменение на генералния план
на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Одесос ПБМ – Варна“ – подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за пристанищната територия и парцеларен
план за пристанищната акватория (текстови и
графични части) е приет без забележки.
Предвид изложеното и на основание чл. 112а,
ал. 5 и 7 и чл. 112б, ал. 7 от ЗМПВВППРБ и
чл. 36 от Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и
съдържанието, изработването, одобряването и
изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт нареждаме:
Одобряваме приетия от Междуведомствения
експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 от ЗМПВВППРБ
проект за изменение на генералния план на
пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Одесос ПБМ – Варна“ – подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за пристанищната територия и парцеларен
план за пристанищната акватория (текстови и
графични части).
Заповедта може да бъде оспорена по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването є.
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Р. Желязков
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
П. Аврамова
6144

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 899-ИК
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 7
от 2003 г. за изискванията, на които трябва да
отговарят физическите лица, които по договор
непосредствено извършват сделки с финансови
инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за
придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност Комисията за финансов
надзор реши:
Признава придобитата от Филип Цветанов
Димитров квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на
изпита за придобиване на право за упражняване
на дейност като инвестиционен консултант.
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На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да бъде
обжалвано пред Административния съд – София
област, в 14-дневен срок от съобщаването му,
което не спира неговото изпълнение.
Председател:
Б. Атанасов
6151

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-460
от 15 юли 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Горталово, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.10.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
За изпълнителен директор:
В. Тодорова
5884
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ЗАПОВЕД № РД-18-463
от 15 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5887

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Липница, община Мизия, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
В. Тодорова
5885

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-465
от 15 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Церово, община Благоевград,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5889
ЗАПОВЕД № РД-18-462
от 15 юли 2019 г.

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-464
от 15 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Покровник, община Благоевград, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5888
ЗАПОВЕД № РД-18-461
от 15 юли 2019 г.
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За изпълнителен директор:
В. Тодорова

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Зелендол, община Благоевград, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-466
от 16 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Чифлик, община Белоградчик, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

5886

5890
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ЗАПОВЕД № РД-18-467
от 16 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Брежани, община Симитли, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
В. Тодорова
5891

ВЕСТНИК

ЗАПОВЕД № РД-18-471
от 16 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Ракитна, община Симитли,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5895

ЗАПОВЕД № РД-18-468
от 16 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Крупник, община Симитли, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
В. Тодорова

5896

За изпълнителен директор:
В. Тодорова
5893
ЗАПОВЕД № РД-18-470
от 16 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Полето, община Симитли, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
В. Тодорова
5894

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-472
от 16 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на гр. Симитли, община Симитли,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5892
ЗАПОВЕД № РД-18-469
от 16 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Мечкул, община Симитли, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-473
от 16 юли 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР и Решение
№ 8093 от 18.12.2013 г. на Aдминистративния
съд – София-град, постановено по административно дело № 659/2012 г., одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за самостоятелните обекти в сграда с идентификатор
68134.1376.1083.1, район „Надежда“, 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.

5897

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-474
от 16 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Влахи, община Кресна, област
Благоевград.

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5898

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-476
от 16 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5900

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-477
от 16 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Железница, община Симитли, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5901

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-478
от 18 юли 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Зидарово, община Созопол, област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 31.08.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
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Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

5902

ЗАПОВЕД № РД-18-475
от 16 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Горна
Брезница, община Кресна, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5899

ВЕСТНИК

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-479
от 18 юли 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Индже войвода, община Созопол, област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 30.08.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
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.

5903

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-480
от 18 юли 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Вършило, община Созопол, област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 31.08.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
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.

5904

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-481
от 18 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Долна
Градешница, община Кресна, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5905

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-482
от 18 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ощава, община Кресна, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
В. Тодорова
5906
ЗАПОВЕД № РД-18-483
от 18 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сливница, община Кресна, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
В. Тодорова
5907

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 841
от 1 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 553 от
26.07.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 4.09.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на обект: поземлен имот с идентификатор 07598.305.1048, заедно
със сгради с идентификатори: 07598.305.1048.1,
07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3, 07598.305.1048.4,
07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6 (представляващ
УПИ VI-1633, кв. 55), гр. Бяла, област Варна, ул.
Цар Самуил № 10, обособена част от имуществото
на „Софийски имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 129 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 900 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.09.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

ВЕСТНИК
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5960
РЕШЕНИЕ № 871
от 22 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 2.09.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.301.457, представляващ УПИ XIV-4, кв. 178, София, ул. Брегалница
№ 53, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 873 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 87 300 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.08.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5961
РЕШЕНИЕ № 872
от 22 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 2.09.2019 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на поземлен имот
с идентификатор 68134.300.284 (ПИ с пл. № 4) в
УПИ III-3, 4, кв. 141б, м. Зона Б-2, София, ул.
Иларион Макариополски № 11, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 493 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
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3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 49 300 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.08.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

5962

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 873
от 22 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 3.09.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.304.261, София, ул.
Марко Балабанов № 16, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 716 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 71 600 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.08.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5963

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

РЕШЕНИЕ № 874
от 22 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 3.09.2019 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.305.13.7.285,
София, ж.к. Зона Б-5, бл. 2, вх. Б, вх. В, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 253 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС на основание чл. 45,
ал. 3 от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 25 300 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.08.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5964
РЕШЕНИЕ № 875
от 22 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 4.09.2019 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.2820.2054 в УПИ
II-1067 общ., кв. 3, м. НПЗ Орион и съседни жилищни територии, София, ул. Владимир Зограф,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Връбница“.
2. Начална тръжна цена – 119 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
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4. Депозитът за участие – 11 900 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.09.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

5965

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 876
от 22 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 12.09.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.202.1.1.7,
София, ул. Дамян Груев № 8А, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 44 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 4000 лв.
4. Депозитът за участие – 4400 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.09.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

5968

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 877
от 22 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 12.09.2019 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на поземлен имот
с идентификатор 68134.1385.2342 (УПИ V-1527, за
„ОО“), кв. 62, София, ж.к. Надежда – 3 ч., ул. Явор
№ 3, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 520 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 52 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.09.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

5969

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 878
от 22 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 5.09.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.1106.10.3,
София, ж.к. Илинден, между бл. 11 и бл. 12, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Красна поляна“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 233 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС на основание чл. 45,
ал. 3 от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 23 300 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
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9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.09.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8966
РЕШЕНИЕ № 879
от 22 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 4.09.2019 г. в 12 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.1106.352.1.174,
София, ж.к. Разсадника, бл. 31, вх. Д, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Красна поляна“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 92 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9200 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.09.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5967

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 880
от 22 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 11.09.2019 г. в 15 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.101
(ателие № 1), София, ж.к. Хаджи Димитър, ул.
Градинарска № 5-А, ет. 6, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 50 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 5000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.09.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч, в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

5970

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 881
от 22 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 11.09.2019 г. в 10 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.102
(ателие № 2), София, ж.к. Хаджи Димитър, ул.
Градинарска № 5-А, ет. 6, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 35 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
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4. Депозитът за участие – 3500 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.09.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

5971

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 882
от 22 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 11.09.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.103
(ателие № 3), София, ж.к. Хаджи Димитър, ул.
Градинарска № 5-А, ет. 6, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 36 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3600 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.09.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

5972

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
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РЕШЕНИЕ № 883
от 22 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 11.09.2019 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.104
(ателие № 4), София, ж.к. Хаджи Димитър, ул.
Градинарска № 5-А, ет. 6, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 35 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3500 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.09.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

5973

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 884
от 22 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 10.09.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажба на поземлен имот
с идентификатор 68134.604.158, представляващ
УПИ IV-158, кв. 150в, м. Комплекс Ботевградско шосе, София, ул. 549 № 104А (бивша ул. 512
№ 103), общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 200 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 20 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 5.09.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5974
РЕШЕНИЕ № 885
от 22 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 10.09.2019 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.507.5262 в УПИ V –
за жс, магазини и трафопост, кв. 164, м. Орландовци – Малашевци, София, ул. Ком, на ъгъла
с ул. Кирил Пърличев – общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Сердика“.
2. Начална тръжна цена – 440 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 44 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 5.09.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5975

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 154
от 28 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с
Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г.
на Общинския съвет – Благоевград, за имот с
идентификатор 62699.30.1 по кадастралната карта
на с. Рилци, община Благоевград (стар имот с
№ 030001), в местността Над канала, землище на
с. Рилци, община Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона със занижени показатели „Смф1“, със
следните устройствени показатели: височина
на застрояване – до 10 м; Кинт. – 1,5; плътност
на застрояване – максимум 50 %; плътност на
озеленяване – минимум 30 %.
Председател:
Р. Тасков
6048

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1737-5
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Заповед № 491 от 12.12.2018 г.
на главния архитект на община Варна за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, представена скица по чл. 135, ал. 2
от ЗУТ, като се имат предвид решение по т. 28
от протокол № 16 от 30.04.2019 г. на ЕСУТ при
Община Варна, административна преписка с
рег. № АУ006693ВН/18.01.2019 г. и по доклад от
кмета на община Варна с рег. № АУ006693ВН010ВН/20.06.2019 г. Общинският съвет – гр. Варна,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за урегулиран поземлен
имот ХХ-264, 265, 266 – „За жилищни сгради“,
кв. 18, по плана на к.к. Св. св. Константин и
Елена, община Варна, представляващ изменение
на ПУП, одобрен със Заповед № РД-02-15-90 от
12.10.2017 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване с жалба в два
еднообразни екземпляра чрез Общинския съвет –
гр. Варна, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Т. Балабанов
5991
РЕШЕНИЕ № 1752-10
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 17688(36) от 11 и 12.11.2014 г. Общинският съвет – гр.
Варна, реши:

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, район „Аспару
хово“, ул. Капитан I ранг Георги Купов № 37, по
АОС № 6683/29.12.2011 г., представляващ част от
сграда с идентификатор 10135.5510.789.5, състояща
се от СОС с идентификатор 10135.5510.789.5.2, със
застроена площ 230 кв. м, на втори етаж, ведно с
изба № 4, представляваща СОС с идентификатор
10135.5510.789.5.6, с площ 10,40 кв. м, на минус
първи етаж, заедно с 57,62 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж
по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед
№ РД-18-73 от 23.06.2008 г. на и.д. на АГКК, при
начална тръжна цена 89 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
2. Стъпка на наддаване – в размер 3000 лв.
3. Депозит – в размер 5000 лв., платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000 и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
4. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ХІІ етаж в сградата на Община
Варна срещу представяне на документ за платени
500 лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00 при „Централна коопе
ративна банка“ – АД, клон Варна, и фактура,
удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който
се отбелязват името (фирмата) на участника и
цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на ХІІ етаж в сградата на
Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
6. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
7. Търгът ще се проведе на 16-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 9,30 ч. в сградата на Община Варна.

5850

Председател:
Т. Балабанов

РЕШЕНИЕ № 1753-10
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 1519-3(37) от
30.01.2019 г. Общинският съвет – гр. Варна, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, район „Младост“,
ул. Топола № 36, по АОС № 5947/30.11.2009 г.,
представляващ гараж № 2, като самостоятелен
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обект в сграда с идентификатор 10135.3513.329.1.11
със ЗП 20,39 кв. м, както и 1,9577 % идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж, по КК и КР, одобрени със Заповед
№ РД-18-64 от 16.05.2008 г. на и.д. на АГКК, при
начална тръжна цена 14 900 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
2. Стъпка на наддаване – в размер 2000 лв.
3. Депозит – в размер 3000 лв., платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000 и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
4. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ХІІ етаж в сградата на Община
Варна срещу представяне на документ за платени
500 лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00 при „Централна коопе
ративна банка“ – АД, клон Варна, и фактура,
удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който
се отбелязват името (фирмата) на участника и
цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на ХІІ етаж в сградата на
Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
6. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
7. Търгът ще се проведе на 16-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 11,30 ч. в сградата на Община Варна.

5851

Председател:
Т. Балабанов

РЕШЕНИЕ № 1754-10
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 1662-9(34) от
21.07.2014 г. Общинският съвет – гр. Варна, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“,
бул. Христо Ботев № 18, вх. 9, ет. 13, по АОС
№ 250/9.09.1997 г., представляващ ателие № 3,
със застроена площ 46,83 кв. м, заедно с 0,1266 %
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж, при начална тръжна цена
37 200 лв. Сделката не се облага с ДДС.
2. Стъпка на наддаване – в размер 2000 лв.
3. Депозит – в размер 3000 лв, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000 и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
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банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
4. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ХІІ етаж в сградата на Община
Варна срещу представяне на документ за платени
500 лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00 при „Централна коопе
ративна банка“ – АД, клон Варна, и фактура,
удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който
се отбелязват името (фирмата) на участника и
цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на ХІІ етаж в сградата на
Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
6. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
7. Търгът ще се проведе на 16-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 14,30 ч. в сградата на Община Варна.

банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
4. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ХІІ етаж в сградата на Община
Варна срещу представяне на документ за платени
500 лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00 при „Централна коопе
ративна банка“ – АД, клон Варна, и фактура,
удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който
се отбелязват името (фирмата) на участника и
цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на ХІІ етаж в сградата на
Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
6. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
7. Търгът ще се проведе на 17-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 9,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател:
Т. Балабанов

Председател:
Т. Балабанов

5852

РЕШЕНИЕ № 1755-10
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 16569(34) от 21.07.2014 г., Общинският съвет – гр.
Варна, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“,
ул. Шейново № 24, по АОС № 7236 от 8.01.2013 г.,
представляващ фурна: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.211.1.2, състоящ се
от две нива със застроена площ 131 кв. м, ведно
с избено помещение с площ 41,65 кв. м, заедно с
66,15 % идеални части от общите части на сградата
и от правото на строеж и земя с площ 78,70 кв. м
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.211, целият с площ 188 кв. м, от
които 119 кв. м идеални части – частна общинска
собственост, по КК и КР на район „Одесос“ на
гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-98 от
10.11.2008 г., при начална тръжна цена 149 500 лв.
Сделката не се облага с ДДС.
2. Стъпка на наддаване – в размер 20 000 лв.
3. Депозит – в размер 30 000 лв., платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000 и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна

5853
РЕШЕНИЕ № 1756-10
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2,
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите и Решение
№ 1663-9(34) от 21.07.2014 г. Общинският съвет –
гр. Варна, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“,
бул. Христо Ботев № 18, вх. 9, ет. 13, по АОС
№ 255 от 9.09.1997 г., представляващ ателие № 1,
със застроена площ 61,36 кв. м, ведно с изба с
полезна площ 9,61 кв. м, заедно с 0,1792 % идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж, при начална тръжна цена 53 300 лв.
Сделката не се облага с ДДС.
2. Стъпка на наддаване – в размер 2000 лв.
3. Депозит – в размер 3000 лв., платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000 и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
4. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ХІІ етаж в сградата на Община
Варна срещу представяне на документ за платени
500 лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код
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за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, и фактура,
удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който
се отбелязват името (фирмата) на участника и
цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на ХІІ етаж в сградата на
Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
6. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
7. Търгът ще се проведе на 17-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 11,30 ч. в сградата на Община Варна.

5854
75. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
Докторска програма

С Т Р. 4 1

№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 август 2019 г.
6197
75. – Академията на МВР – София, обявява
подборна процедура за заемане на една академична длъжност главен асистент за държавни
служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона
за МВР от област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия, учебни
дисциплини „Противопожарна тактика – I част“
и „Противопожарна тактика – II част“, в катедра
„Тактика“ на факултет „Пожарна безопасност и
защита на населението“ при Академията на МВР
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите
от кандидатите се счита датата на завеждането
им в деловодството на Академията на МВР на
адрес – София, бул. Александър Малинов № 1.
Изискванията към кандидатите и необходимите
документи са публикувани на сайта на академията. Документи и справки – тел. 02/9829 202,
Силвия Карабойчева.
6008
14. – Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна
поръчка) за учебната 2019/2020 г. по следните
акредитирани докторски програми:

Председател:
Т. Балабанов

№

ВЕСТНИК

Форма на
обу чение
Р

З

Научна организация

1.

Икономика и управление (земеделие)

1

1

Институт по аграрна икономика, София

2.

Организация и управление (земеделие)

1

1

Институт по аграрна икономика, София

3.

Генетика

2

-

Агробиоинститут, София

4.

Физиология на животните и човека

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

5.

Механизация и електрификация на
растениевъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита
на растенията, София

6.

Механизация и електрификация на
животновъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита
на растенията, София

7.

Хидромелиоративно строителство

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита
на растенията, София

8.

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони,
белтъчини)

-

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

9.

Технология на месото, месните и
рибни продукти

-

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

10.

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

1

-

Институт по консервиране и качество на храните,
Пловдив

11. Общо земеделие

2

1

Добруджански земеделски институт, Ген. Тошево

12. Почвознание

5

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита
на растенията, София

13. Агрохимия

-

1

Институт по почвознание, агротехнологии и защита
на растенията, София

2

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита
на растенията, София

14.

Мелиорации (вкл. почвена ерозия и
борбата с нея)

С Т Р.
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Научна организация

Р

З

1

-

Институт по земеделие, Кюстендил

2

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

1

1

Земеделски институт, Шумен

-

1

Добруджански земеделски институт, Ген. Тошево

1

-

Институт по земеделие, Карнобат

2

-

Институт по царевицата, Кнежа

2

-

Институт по растителни генетични ресурси, Садово

16. Овощарство

2

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

17. Зеленчукопроизводство

1

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

18. Декоративни растения

1

-

Институт по декоративни и лечебни растения, София

19. Фуражно производство, ливадарство

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)

1

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

21. Растителна защита (фитопатология)

1

1

Добруджански земеделски институт, Ген. Тошево

1

1

Земеделски институт, Стара Загора

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

3

-

Земеделски институт, Шумен

1

-

Земеделски институт, Шумен

1

1

Земеделски институт, Стара Загора

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

1

Земеделски институт, Стара Загора

1

1

Земеделски институт, Шумен

2

-

Земеделски институт, Шумен

Селекция и семепроизводство на
15.
културните растения

20.

Развъждане на селскостопанските
22. животни, биология и биотехника на
размножаването
23. Говедовъдство и биволовъдство

24. Овцевъдство и козевъдство

25. Свиневъдство

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за
признато висше образование – степен „магистър“,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната
научна област. Такса за кандидатстване – 30 лв.
Документите се подават в ЦУ на ССА – София,
ул. Суходолска № 30, стая № 102 от 9,30 до 16,30 ч.
За контакти: тел. 028127560. Срокът за подаване
на документи е 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“.
5818
681. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния
състав в Република България обявява конкурси

за заемане на академични длъжности: професор:
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Педиатрия“ – един, за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Педиатрия“, и 0,5 щатна длъжност към Клиниката по
детска клинична хематология и онкология към
УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна. Допълнителни условия по конкурса – да не се прилага
изискването на чл. 137, ал. 1, т. 6 от ПРАС в
МУ – Варна, и сумата от точките за показателите от т. 13 до 22 за област 7. Здравеопазване
и спорт да е сто, без да се прилага изискването
повече от 80 т. да е от показател 14; област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията (експертиза на
работоспособността)“ (БЕО и АЕО) – един, за
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нуждите на Факултет „Обществено здраве“, Катедра „Хигиена и епидемиология“. Допълнително условие по конкурса – кандидатите да притежават специалност по „Обща медицина“ или
„Социална медицина и здравен мениджмънт“;
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, специалност „Педагогика на преподаването на специализиран немски
език за медицински цели (и електронно обучение)“ – един, за нуждите на Департамент по
чуждоезиково обучение, комуникации и спорт,
Катедра „Западни и класически езици“, като за
конкурса да не се прилага изискването на чл. 137,
ал. 1, т. 6 от ПРАС в МУ – Варн а, и сумата от
точките за показателите от т. 14 до 21 за област
Педагогически науки да е сто, без да се прилага
изискването повече от 80 т. да е от показател 15;
да са заемали не по-малко от 5 години академичната длъжност доцент по специалността на
конкурса като част от изискуемия седемгодишен
срок по чл. 137, ал. 1, т. 3; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...., специалност „Педагогика на обучението по здравни грижи“ – един, за нуждите на
Катедра „Здравни грижи“ към Филиал – Сливен;
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и
дидактика“ (обучение на медицински специалисти) – един, за нуждите на Катедра „Здравни
грижи“, УС „Управление на здравните грижи и
логопедия“ към Факултет „Обществено здравеопазване“. Допълнително условие по конкурса – да е заемана академична длъжност „доцент“
не по-малко от 5 години; доцент: област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, специа лност „Съдебна пси х иат ри я“ – един (0,5
щатна длъжност), за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Психиатрия и медицинска
психология“ за англоезично обучение и Първа
психиатрична клиника на УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна. Допълнителни условия по
конкурса – кандидатите да имат придобита образователна научна степен „доктор“ по специалност „Психиатрия“; да имат преподавателски
стаж три години; област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Акушерство и гинекология“ – един (0,5 щатна длъжност),
за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра
„Акушерство и гинекология“ и Родилно отделение към МБА Л „Света Анна – Варна“ – А Д,
Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, специалност „Акушерство и гинекологи я“ – един (0,5 щатна длъж ност), за
н у ж дите на Фак ултет „Медицина“, Катедра
„Акушерство и гинекология“ и Клиника „Гинекология“ към МБАЛ „Света Анна – Варна“ – АД,
Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, специалност „Акушерство и гинекологи я“ – един (0,5 щатна длъж ност), за
н у ж дите на Фак ултет „Медицина“, Катедра
„Акушерство и гинекология“ и Отделение „Ги-
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некология“ към СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов – Варн а“ – ЕООД; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, специалност „Педиатрия“ – един (0,5 щатна длъжност), за нуждите
на Факултет „Медицина“, Катедра „Педиатрия“;
главен асистент: област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ – един (0,5
щатна длъжност), за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Анестезиология, спешна и
интензивна медицина“ и Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Св.
Марина“ – ЕАД, Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност
„Кож ни и венерически болести“ – един (0,5
щатна длъжност), за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология“, УС по дерматовенерология; област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Кожни и
венерически болести“ – един (0,5 щатна длъжност), за нуж дите на Факултет „Медицина“,
Катедра „Инфекциозни болести, паразитология
и дерматовенерология“, УС по дерматовенерология; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, специалност „Обща и клинична
патология“ – един (0,5 щатна длъжност), за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Обща
и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“ и Клиника по обща и клинична
патология към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД,
Варна. Допълнително условие по конкурса – кандидатите да имат придобита образователна научна степен „доктор“ по специалност „Патологоанатомия и цитопатология“; област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност
„Обща и клинична патология“ – един (0,5 щатна
длъжност), за нуждите на Факултет „Медицина“,
Катедра „Обща и клинична патология, съдебна
медицина и деонтология“ и Клиника по обща и
клинична патология към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна. Допълнително условие по
конкурса – кандидатите да имат придобита образователна научна степен „доктор“ по специалност „Патологоанатомия и цитопатология“;
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Съдебна медицина“ – един
(0,5 щатна длъжност), за нуждите на Факултет
„Медицина“, Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“, УС
„Съдебна медицина и деонтология“ и Клиника
по съдебна медицина към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна. Допълнително условие по
конкурса – кандидатите да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
по специалност „Медицина“ и образователна
научна степен „доктор“ по специалност „Съдебна медицина“; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, специалност „Вирусология“ – един (0,5
щатна длъжност), за нуждите на Факултет „Ме-
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дицина“, Катедра „Микробиология и вирусология“. Допълнителни условия по конкурса – придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалност „Медицина“ и придобита образователна научна степен „доктор“ по
специалност „Вирусология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, специалност „Психиатрия“ – един (0,5 щатна длъжност), за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ и Втора психиатрична клиника към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна; област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, специалност „Медицинска психология“ – един (0,5
щатна длъжност), за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Психиатрия и медицинска
психология“; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, специалност „Микробиология“ – един (0,5
щатна длъжност), за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Микробиология и вирусология“
и Лаборатория по микробиология към УМБАЛ
„Света Марина“ – ЕАД, Варна. Допълнителни
условия по конкурса – придобита образователноквалификационна степен „магистър“ по специалност „Медицина“ и придобита образователна
научна степен „доктор“ по специалност „Микробиология“, професионално направление 4.3.
Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7. 3. Ф а р м а ц и я , с п е ц и а л н о с т „То к с и к о л о гия“ – един, за нуждите на Факултет „Фармация“,
Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“. Допълнителни условия по конкурса – придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ по специалност „Фармация“,
образователна научна степен „доктор“ по специалност „Токсикология“ в професионално направление 7.3. Фармация, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биолог и че ск и нау к и, спец иа л но с т „Биох имия“ – един, за нуждите на Факултет „Фармация“,
Катедра „Биохими я, молекулна медицина и
нутригеномика“. Допълнителни условия по конкурса – придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Биохимия“ или „Фармацевтична биохимия“, придобита образователна научна степен „доктор“ по
специалност „Биохимия“, „Молекулярна биологи я“ или „Мик робиологи я“, професиона лно
направление 4.3. Биологически науки, област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, специалност „Биоорганична химия,
химия на природните и физиологично активните вещества“ – един, за нуждите на Факултет
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„Фармация“, Катедра „Фармацевтична химия“.
Допълнителни условия по конкурса – кандидатите да имат следните квалификации: бакалавър – биолог, бакалавър – инженер-химик (фин
органичен синтез) и магистър-фармацевт; област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.4. Обществено
здраве, специалност „Управление на здравните
грижи“ (българоезично обу чение) – един, за
нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, Катедра „Здравни грижи“, УС „Медицинска сестра“. Допълнителни условия по конкурса – придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ по специалност „Управление
на здравните грижи“, придобита образователна
научна степен „доктор“ по специалност „Управление на здравните грижи“, професионално
направление 7.4. Обществено здраве, област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионална квалификация по специалност
„Медицинска сестра“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление, 7.4. Обществено здраве, специалност
„Управление на здравните грижи“ (българоезично обучение) – един, за нуждите на Факултет
„Обществено здравеопазване“, Катедра „Здравни
грижи“, УС „Управление на здравните грижи и
логопедия“. Допълнителни условия по конкурса – придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ по специалност „Управление
на здравните грижи“, придобита образователна
научна степен „доктор“ по специалност „Управление на здравните грижи“, област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве;
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на
здравните грижи“ – един, за нуждите на Филиал – Шумен, Катедра „Здравни грижи“. Допълнително условие по конкурса – кандидатите да
притежават специалност „Акушерка“; област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.4. Обществено
здраве, специалност „Управление на здравните
грижи“ – един, за нуждите на Филиал – Шумен,
Катедра „Здравни грижи“. Допълнителни условия
по конкурса – кандидатите да притежават специалност „Медицинска сестра“ и да имат преподавателски стаж не по-малко от 3 години;
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ – двама, за нуждите на Факултет „Дентална медицина“, Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“; област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Стоматология,
специалност „Детска дентална медицина“ – един,
за нуждите на Факултет „Дентална медицина“,
Катедра „Детска дентална медицина“; област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ортопедия и травматология“ – един
(0,5 щатна длъжност), за нуждите на Факултет
„Медицина“, Катедра „Ортопедия и травматология“ и Клиника по ортопедия и травматология
към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна;
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област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ортопедия и травматология“ – един (0,5 щатна длъжност), за нуждите
на Факултет „Медицина“, Катедра „Ортопедия
и травматология“ и Клиника по ортопедия и
травматология към МБАЛ „Света Анна“ – АД,
Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, специалност „Очни болести“ – един
(0,5 щатна длъжност), за нуждите на Факултет
„Медицина“, Катедра „Очни болести и зрителни
науки“. Допълнителни условия по конкурса – придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалност „Медицина“ и придобита образователна научна степен „доктор“ по
специалност „Офталмология“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. За справки и документи – Медицинския университет – Варна, ул. Марин Дринов № 55, отдел „Кариерно развитие“,
ет. 3, стая 320, тел.: 052/677-055 и 052/677-156.
6053
687. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
доцент в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
(Дифузия на информация, знания и хипотези
при изследване на КИН) за нуждите на катедра
„Култура, историческо наследство и туризъм“
п ри Ун и в ер си т е т а по би б л ио т еко зн а н ие и
информационни технологии – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: София,
бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за
справки – 970 85 98, www.unibit.bg.
6014
72. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за: доценти: в област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по ... (английски език) – един;
в област на висше образование 8. Изкуства,
професионално направление 8.2. Изобразително
изкуство (мода) – един; професор в област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
(композиция и музикална теория) – един; главни асистенти: в област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство (уеб и графичен дизайн,
плакат и печатна реклама) – един; в област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.7.
А дминистрация и управление (количествени
модели в управлението) – един; в област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (управление на маркетинга) – един,
всички със срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки
ресурси“, офис 215, тел. 02/8110235.
6027
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21. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурс за Факултета по машиностроене
и уредостроене в Пловдив за главен асистент,
висше училище, в професионално направление
3.7. Администрация и управление, специалност
„Икономика и управление“ – един, за нуждите
на катедра „Индустриален мениджмънт“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се приемат във Филиала на
Техническия университет – София, в Пловдив,
ул. Цанко Дюстабанов № 25, тел. 032/659 552.
6007
645. – Институтът за литература към БАН –
София, обявява конкурс за главен асистент в
професионално направление 2.1. Филология по
научна специалност „Теория и история на литературата“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института – бул. Шипченски проход № 52,
бл. 17, ет. 7, стая 704, тел. 02/971-70-56.
6052
2. – Националният институт по метеорология и хидрология – София, обявява конкурс
за професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физическ и
нау к и, нау чна специа лност „Метеорологи я“
(Стохастично моделиране в метеорологията и хид
рологията) в отдел „Специализирани прогнози“
към департамент „Прогнози и информационно
обслужване“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в деловодството на НИМХ, София,
бул. Цариградско шосе № 66. За справки: тел.
+359 2 462 4529.
6130
56. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пловдив, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за урбанизираните територии в землищата
на с. Брестовица, с. Скобелево, с. Устина, с. Чурен, община „Родопи“, които са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Пловдив.
5908
10. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и план за застрояване за кв. 18а,
18б и 18в, В.з. Бояна, и кв. 82б, м. Манастирски
ливади-изток – обслужващи обекти на Околовръстен път, заедно с план-схеми за мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура
в граници: ул. Околовръстен път, Гробищен
парк „Бояна“, ул. Проф. Илия Йосифов“, дере,
който е изложен в район „Витоша“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Витоша“.
5823
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1 2 . – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план за изграждане на газопровод от поземлен имот с идентификатор 32216.2291.473, землище с. Иваняне,
район „Банкя“, до поземлен имот с идентификатор 68134.4363.85, м. Ж.к. Люлин – разширение-запад, район „Люлин“ – парцеларен план
(ПП) по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за частта от
трасето, преминаващо извън границите на урбанизираната територия, и изменение на план
за улична регулация (ИПУР) с одобряване на
план-схеми на техническата инфраструктура по
част „Газоснабдяване“ за частта от трасето, преминаваща през действащата улична регулация.
Проектът е изложен в район „Банкя“ и в район
„Люлин“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез райони
„Банкя“ и „Люлин“.
6145
10. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 355
по протокол № 77 от 13.06.2019 г. на Столичния
общински съвет е одобрен подробен устройствен
план – план-извадка – изменение на плана за регулация на УПИ І-247 за създаване на нов УПИ
І-1706.631 – „За ж.с.“, кв. 1, изменение на план за
улична регулация от о.т. 153-о.т. 154-о.т. 139 и от
о.т 139 до о.т. 140, м. С. Мърчаево, район „Витоша“,
и изменение на плана за застрояване на нов УПИ
І-1706.631 – „За ж.с.“, кв. 1, м. С. Мърчаево, район
„Витоша“, без допускане на намалени разстояния към вътрешнорегулационните граници, към
съседни имоти и/или сгради, включително през
улица. Решението и проектът са изложени в район
„Витоша“. Решението може да бъде обжалвано
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок
от съобщаването. Жалбите се подават в район
„Витоша“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столична община.
5824
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за създаване на нови УПИ IV-751, 1970,
1971, 1972, 1973, 1975, 1978, 2184, 2185 – „За ж.с.“,
кв. 112; УПИ ІІ-1752 – „За ж.с.“, УПИ IV – „3a
озеленяване“, кв. 129, и УПИ ІІ-1752 – „За ж.с.“,
кв. 130, район „Триадица“. Проектите са изложени в район „Триадица“. Нa основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столична община чрез район „Триадица“.
5825
41. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Второстепенен уличен водопровод за СВО
за „Магазин за промишлени стоки и офиси“ в
УПИ 16.60, складова база за промишлени стоки в
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землище на кв. Горни Воден, Асеновград, община Асеновград. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5826
10 . – О б щ и н а Б о т е в г р а д н а о с н о в а н и е
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със заявления с вх. № ПУП-84/18.07.2019 г. и вх. № ПУП85/18.07.2019 г. са постъпили съответно: проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за „Газификация на с. Трудовец – Разп редели телен газоп ровод до в.з.
Лозята, с. Трудовец“; проект за план-схема към
подробен устройствен план за „Газификация на
в.з. Лозята, с. Трудовец, община Ботевград“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Ботевград.
5941
88. – Община гр. Брезник, област Перник,
дирекция „ТСУ и ЕИ“, на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ обявява на заинтересуваните страни, че
с Решение № 873, протокол № 7 от 24.06.2019 г.
на Общинския съвет – гр. Брезник, е одобрен
ПУП – ПП за учредяване на трасе и сервитут на
промишлено водоснабдяване от ПИ 06286.49.84
(част от бивш поземлен имот 06286.49.1) по
КККР на гр. Брезник до резервоар за съхранение на оборотна вода, намиращ се в УПИ
ІІ-72.30, кв. 129, по ПУП на гр. Брезник, с възложител „Трейс рисорсиз“ – ЕООД. ПУП – ПП
предвижда сервитутът на трасето на напорен
водопровод ∅ 225 мм, HDPE, PN16, да започне
от ПИ 06286.49.70, представляващ земеделска
земя, и да премине през ПИ № 06286.49.66, ПИ
№ 39.21 и ПИ № 38.59 – селскостопански пътища; ПИ № 06286.38.30 и ПИ № 38.55 – ниви;
ПИ № 06286.38.60 – селскостопански път; ПИ
№ 06286.37.28 – нива; ПИ № 06286.501.1825 – вод но т ечен ие; П И № 0 62 8 6. 501.1639 – у р б ан изи ра на т ери т ори я, оз е ленена п лощ; П И
№ 06286.501.1650 и ПИ № 501.1655 – второстепенни улици; ПИ № 06286.501.1844 – път от републиканска пътна мрежа; ПИ № 06286.501.1656
и П И № 5 01.16 51 – в т о р о с т е п е н н и у л и ц и ;
ПИ № 06286.59.25, ПИ № 59.14, ПИ № 71.29,
ПИ № 73.32, ПИ № 73.33, ПИ № 102.3 и ПИ
№ 73.34 – селскостопански пътища, по КККР на
гр. Брезник и завършва в УПИ ІІ-72.30, кв. 129,
по ПУП на гр. Брезник. За ПИ № 06286.73.34
има учреден сервитут на захранващ ел. кабел
20 kV. Ширината на сервитута е нанесена на
чертежите, като са приложени координатни
регистри на чупките на водопровода и на чупките на сервитута. Има изготвен регистър на
недвижимите имоти, засегнати от сервитута на
водопроводното съоръжение, с указани площите,
които се заемат във всеки имот. Решението с
одобрения ПУП – ПП се намира в дирекция
„ТСУ и ЕИ“ при Община Брезник и могат да
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бъдат прегледани всеки присъствен ден. Заинтересуваните страни в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ могат да обжалват
решението чрез Общинския съвет – гр. Брезник,
пред Административния съд – Перник, съгласно
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
5942
17. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148,
ал. 3 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е одобрeн работен инвест иционен
проект и е издадено Разрешение за строеж № 2
от 15.07.2019 г. на основание чл. 148, ал. 1, 3,
4 и чл. 152, ал. 2 от ЗУТ за строителство на
обект „Развитие на системите за инженернотехническа защита в „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД, за периода 2019 – 2027 г.“ – етап 1 с
местоположение в поземлени имоти с идентификатори 35883.513.7, 35883.512.7, 35883.509.202,
3 5 8 8 3 . 5 0 9. 210 , 3 5 8 8 3 . 5 0 9.1 9 3 , 3 5 8 8 3 . 5 0 9. 6 5 ,
35883.509.70, 35883.509.66, 35883.509.97, 35883.509.57,
35883.509.39, 35883.509.42, 35883.509.43, 35883.509.44,
35883.509.61, 35883.509.130, 35883.509.65, 35883.
509.209, 35883.509.161, 35883.509.160, 35883.509.156,
35883.509.101, 35883.509.83 по КККР на гр. Камено
и поземлени имоти с идентификатори 07079.6.1513,
07079.6.1517, 07079.6.1562, 07079.6.1516, 07079.6.1595,
07079.6.1594, 07079.6.1559, 07079.6.1560, 07079.6.1561,
07079.6.1382, 07079.6.1563 по КККР на гр. Бургас,
кв. Долно Езерово. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано съгласно чл. 215 от ЗУТ пред
Административния съд – Бургас, в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
5846
7. – Община Горна Оряховица съобщава, че на
основание чл. 128, ал. 1, ал. 12, т. 1 и 3 във връзка
с чл. 124а, ал. 3 и 5 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, чл. 62,
ал. 7 от Закона за енергетиката, заявление за
разрешаване изработване на комплексен проект
по чл. 150 от ЗУТ от „Армако“ – АД, техническо
задание, изготвено по реда на чл. 125 от ЗУТ
от „Армако“ – АД, предварителен договор за
присъединяване на обект № ПРД-ПТ-20-228 от
12.10.2017 г., писмо с изх. № 4390 от 2.02.2018 г.
на РИОСВ – Велико Търново, Решение № 713
от протокол № 42 от 26.04.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Горна Оряховица, съгласувателно
писмо с изх. № М-54#1/4.04.2018 г. на Община
Лясковец, съгласувателно писмо с изх. № ЦУПМО-1322#3/13.03.2018 г. на „ЕСО“ – ЕАД, София, съгласувателно писмо с изх. № ЖИ-2058-2058
от 26.01.2018 г. на ДП „НК ЖИ“, протокол от
8.01.2018 г. на АПИ – Областно пътно управление – Велико Търново, Заповед № ОА-04-3569 от
8.06.2018 г. на областния управител на област
Велико Търново, обявление № 15 от 9.07.2018 г.
на Община Горна Оря ховица, писмо с изх.
№ РД-2600-641 от 14.08.2018 г. на Община Горна
Оряховица и заявление с вх. рег. № 2600 -626 от
11.07.2019 г. в Община Горна Оряховица: изработен е комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ – проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) и инвестиционен проект за
обект: „Присъединяване на „Предприятие за
производство на машиностроителни детайли,
възли и елементи с административна част и
кафе-аперитив“, намиращо се в ПИ 258014 по
КВС, гр. Лясковец, м. Брода, област Велико Тър-
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ново, към ЗРУ 20 kV на п/ст 110/20/10 kV „Горна
Оряховица – Изток“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите собственици на недвижими имоти могат да се запознаят с проекта
в стая 215 на Община Горна Оряховица и при
необходимост да направят мотивирани писмени
възражения, предложения и искания до кмета
на община Горна Оряховица в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
5827
87. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработени проекти
за подробни устройствени планове –парцеларни
планове (ПУП – ПП) за обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за ПИ 015019,
местност Браницата, по КВС на землището
на с. Вратица, община Камено, за обекти: 1.
„Пътна връзка към обект: „Бензиностанция и
мотел“ в ПИ 015019, м. Браницата в землището
на с. Вратица, на АМ „Тракия“ при км 338+520
ляво“; 2. „Електропровод за захранване на ПИ
015019, местност Браницата, в землището на
с. Вратица“; 3. „Водопровод за захранване на
ПИ 015019, местност Браницата в землището на
с. Вратица“. Проектите са изложени в дирекция
„У ТЕС“ (техническа служба). На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проектите до общинската администрация.
6050
3. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за създаване на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи
на техническата инфраструктура – „Изграждане
на две кабелни линии 20 kV в едно трасе ЖР
стълб на ВЛ 20 kV „Богдан“ и „Стряма“ до
В/С Иганово поле – разширение в землища
с. Певците, ЕКАТТЕ 55676, и с. Иганово, ЕКАТТЕ
32226, община Карлово“. ПУП – ПП предвижда
преминаване през следните имоти, общинска
собственост: 1. Землище с. Иганово – имот
№ 000092 – пасище с храсти, публична общинска
собственост, зона с ограничение в ползването – 0,023 дка; имот № 000095 – местен път, публична общинска собственост, зона с ограничение
в ползването – 1,026 дка; имот № 000097 – пасище с храсти, публична общинска собственост,
зона с ограничение в ползването – 0,210 дка;
имот № 000125 – пасище с храсти, публична
общинска собственост, зона с ограничение в
ползването – 0,298 дка; имот № 000127 – пасище
с храсти, публична общинска собственост, зона
с ограничение в ползването – 0,005 дка; имот
№ 0 0 0152 – полск и път, п ублична общинска
собственост, зона с ограничение в ползването – 0,018 дка, и имот № 000408 – полски път,
публична общинска собственост, зона с ограничение в ползването – 0,134 дка. 2. Землище
с. Певците – имот № 000096 – канал, публична
общинска собственост, зона с ограничение в
ползването – 0,569 дка; имот № 000147 – пасище,
мера, публична общинска собственост, зона с
ограничение в ползването – 0,024 дка, и имот
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№ 000195 – пасище, мера, публична общинска
собственост, зона с ограничение в ползването – 0,066 дка. Проектът е изготвен на основание
чл. 124a, ал. 1 от ЗУТ. Проектът е изложен за
разглеждане в стая № 203 в сградата на общинската администрация. Съгласно 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 – Карлово.
5847
17. – Община Куклен на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че са издадени заповеди за
отчуждаване на недвижими имоти на основание
чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25,
ал. 1 от ЗОС, които ще бъдат трайно засегнати
при реализация на обект: „Довеждащи пътища/
локални, осигуряващи достъп/връзка на засегнати имоти до/от реконструиращо трасе на път
II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от км
14+860 до км 25+150, попадащи на територията
на общините Асеновград, Куклен и „Родопи“ в
област Пловдив“, съгласно одобрен и влязъл в
сила подробен устройствен план – парцеларен
план със Заповед № ДС-12-1 от 8.01.2019 г. на
областния управител на област Пловдив, както
и с оглед наличие на общински нужди, които
не могат да бъдат задоволени по друг начин,
както следва: 1. Заповед № 590 от 23.07.2019 г.
на кмета на община Куклен за отчуждаване на
0,026 дка реални части от ПИ № 001003, трайно
предназначение на територията: земеделска,
НТП – посевна площ, категория на земята при
неполивни условия: трета, местност Орта хан,
землище на гр. Куклен, ЕК АТТЕ 40467, община Куклен, с площ 0,499 дка, при граници и
съседи на имота: ПИ № 001002, ПИ № 001454,
ПИ № 001004 и ПИ № 001249, обособени в самостоятелен ПИ с проектен № 001281, с площ
0,026 дка, при граници и съседи: ПИ № 001454,
ПИ № 001004, ПИ № 001282 и ПИ № 001002
за наследниците и съсобственици на Христо
Атанасов Златев, притежаващи 4/24 ид. ч. от
отчуждавания имот, липсват данни за техните
постоянни и настоящи адреси. Обезщетението,
определено за 4/24 ид.ч. от отчуждавания имот, е
в размер 3,68 лв.; 2. Заповед № 586 от 23.07.2019 г.
на кмета на община Куклен за отчуждаване на
0,096 дка реални части от ПИ № 001007, трайно
предназначение на територията: земеделска,
НТП – нива, категория на земята при неполивни
условия: трета, местност Орта хан, землище на
гр. Куклен, ЕК АТТЕ 40467, община Куклен, целият с площ 7,000 дка, при граници и съседи на
имота: ПИ № 001006, ПИ № 001016, ПИ № 001015,
ПИ № 001008 и ПИ № 001456, обособени в самостоятелен ПИ с проектен № 001290, с площ
0,096 дка, при граници и съседи: ПИ № 001006,
ПИ № 001456, ПИ № 001008 и ПИ № 001291.
Липсват данни за постоянния и настоящ адрес
на Фридхелм Карл Буш, притежаващ 1/8 ид.ч. от
отчуждавания имот. Обезщетението, определено
за 1/8 ид.ч. от отчуждавания имот, е в размер
11,10 лв. Обезщетенията ще бъдат преведени по
сметка на Община Куклен в „ЦКБ“ – АД, клон
Асеновград. Заповедите подлежат на обжалва-
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не пред Административния съд – Пловдив, в
14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6028
835. – Община К юстен ди л на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изготвен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП). С проекта за ПУП – ПП се определя
трасе за изграждане на подземна кабелна линия
20 kV за присъединяване към разпределителната
електрическа мрежа на ЧЕЗ „Разпределение България“ – АД, София, на обект: „Предприятие за
производство на сокове“ в поземлен имот (ПИ)
44183.30.42, м. Топилата, по кадастралните карти
и кадастралните регистри (КККР) на с. Лозно,
община К юстендил, преминаващо през ПИ
44183.32.106 – общински полски път от КККР
на землището на с. Лозно. Възложител за изработване на ПУП – ПП е „Валанто Груп“ – ЕАД,
с. Панчарево, Столична община. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в кабинет № 21 в сградата
на общинската администрация – Кюстендил, пл.
Велбъжд № 1, и на електронната страница на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
5995
5. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Изграждане на пътна връзка на с. Птичар
с път І-5 „Кърджали – Подкова“ – кръстовище на
км 364+500 по път І-5, община Момчилград“, в
землището на с. Птичар, община Момчилград,
област Кърджали, и в землището на с. Рогозари,
община Джебел, област Кърджали, с възложител:
Община Момчилград. Проектът е изложен в
сградата на общинската администрация, стая 23.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5940
24 . – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за трасе на
кабелна линия от съществуващ трафопост в ПИ с
идентификатор 55155.28.4 до ел. табло, монтирано
пред ПИ с идентификатор 55155.28.10 по КККР
на гр. Пазарджик, община Пазарджик. Трасето
на кабелната линия започва от съществуващ
трафопост, разположен в ПИ с идентификатор 55155.28.10 – НТП, за друг вид озеленени
площи, насочва се в посока североизток, като
след около 53 м навлиза в ПИ с идентификатор
55155.28.6 – НТП за селскостопански, горски,
ведомствен път, променя посоката си на северозапад до достигането на ел. табло, монтирано
пред ПИ с идентификатор 55155.28.10, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и
регистъра на засегнатите имоти. Дължината
на електропровода е около 172 м – общинска
публична собственост. Засегнатата площ е 0,344
дка – общинска собственост. Проектът е изложен
в общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародва-

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

нето в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
до общинската администрация.
5937
22. – Община Пазарджик, дирекция „АТУ“,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите страни, че е изработен проект
за ПУП – ПРЗ с цел преструктуриране на терена между бул. Христо Ботев, ул. Петър Бонев,
ул. Осми март и ул. Никола Фурнаджиев, който
обхваща кв. 30, кв. 33, кв. 38 и кв. 78 по плана
на гр. Пазарджик. За новопроектираните УПИ
се запазват начинът и характерът на застрояването по действащия план при устройствени зони
„Оо“ и „Жс“ съгласно приложения проект. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
5939
23. – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект за П У П – парцеларен план за трасе
на подземен елект ропровод, зах ранващ ПИ
55155.15.142, местност Тузлите, по К К К Р на
землище гр. Пазарджик, община Пазарджик.
Трасето на електропровода започва от нов СбС
стълб, предвиден за вграждане в оста на ВЛ СН
„Овчеполци“ в обхвата на ПИ с идентификатор
55155.15.146 – НТП – селскостопански, горски,
ведомствен път, след което се насочва на изток
през същия имот, успоредно на южната му граница, след около 160 м чупи на север до достигането
на ПИ с идентификатор 55155.15.142, местност
Тузлите, по КККР на землище гр. Пазарджик,
който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на
засегнатите имоти. Дължината на електропровода
е около 217 м – общинска публична собственост. Засегнатата площ е 0,433 дка – общинска
собственост. Проектът е изложен в общината,
ет. 5, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
5938
78. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе за
външен водопровод на минерална вода до имот с
идентификатор 47189.301.3 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Марикостиново.
Трасето и сервитутите са предвидени да преминат
през имоти с идентификатори по КККР, като
подробно описание на имотите и сервитутите е
отразено в приложения регистър, неразделна част
към ПУП – ПП, за трасе за външен водопровод
на минерална вода до имот с идентификатор
47189.301.3 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Марикостиново, както следва:
имоти с идентификатори 47189.139.77, 47189.146.100,
4718 9.14 6 .101 , 4718 9.14 6 .10 2 , 4718 9.14 6 .10 4 ,
4718 9.14 6 .745, 4718 9.14 6 .9 9 01, 4718 9.16 8 .7 39,
47189.301.12 и 47189.146.99 по КККР за неурбанизираната територия за землище с. Марикостиново.
Проектите се намират в сградата на общинската
администрация – Петрич. В едномесечен срок
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от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
5848
94. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за защитно съоръжение
от техническата инфраструктура на обект: „Защитно съоръжение при прехода на транзитния
газопровод за Гърция при преминаването му в
коритото на р. Струма в района на ПК 1236-1240
при с. Чучулигово, община Петрич“ в обхвата
на имот с идентификатор 81832.41.140 по КККР,
зем л и ще с. Чу ч ул и г ово, общ и на Пе т ри ч, с
НТП – за друг вид дървопроизводителна гора,
горска територия, държавна частна собственост,
описан в приложен регистър на засегнатите имоти, неразделна част към ПУП – ПП за защитно
съоръжение от техническата инфраструктура на
обект: „Защитно съоръжение при прехода на
транзитния газопровод за Гърция при преминаването му в коритото на р. Струма в района на
ПК 1236-1240 при с. Чучулигово, община Петрич“.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Петрич“. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
5934
19. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линеен обект: „Уличен канал по общински път с
идентификатор 56784.238.67 по КК на гр. Пловдив
до УПИ 441 006 за складово-административна
база за търговия с ел. оборудване (ПИ с ид.
56784.273.6 по КК на гр. Пловдив), местност
Прослав, гр. Пловдив. Проектът е изложен за
запознаване в сградата на Община Пловдив, пл.
Централен № 1, ет. 8, стая 8. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината.
6136
6. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – специализирана
план-схема (трасе) за изграждане на оптична
свързаност на базови станции, собственост на
„Теленор“ – ЕАД, на територията на Разград с
подземна оптична MAN мрежа на „А1 България“ – ЕАД, София. Проектът се намира в стаи
202 или 211 на Община Разград. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на община Разград.
5994
43. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – план за улична и дворищна регулация на

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

кадастрални райони № 51, 66, 67, 68, 69, 71 и 81 по
КК на землището на с. Пъстрогор, община Свиленград, по КК на землище Свиленград. Проектът
е изложен в сградата на общината, стая 214. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Свиленград.
6137
1. – Община Севлиево на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25,
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1
от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на
недвижим имот за разширение границите на
пояс І на санитарно-охранителна зона (СОЗ)
около системи и съоръжения за изкуствено под
хранване на подземните води във водовземните
тела на съществуващи шахтови кладенци в имоти с идентификатори 65927.59.124, 65927.59.126,
65927.59.130 и 65927.59.131 по кадаст ра лната
карта и кадастралните регистри на гр. Севлиево с разпореждане за предварително изпълнение съгласно решения № 173 от 23.10.2018 г.,
№ 014 от 31.01.2019 г. и № 076 от 23.04.2019 г.
на Общинския съвет – гр. Севлиево, както и
с оглед задоволяване на неотложни общински
нужди, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, както следва: Заповед № 0578 от
13.06.2019 г. на кмета на община Севлиево за
отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 65927.59.16, представляващ нива, трета
категория, с площ за отчуждаване 1,040 дка по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Севлиево, одобрени със Заповед № РД18-77 от 16.07.2008 г. на изп. директор на АГКК,
следните съсобственици на отчуждения имот
не са намерени на настоящия и постоянния си
адрес: Божан Цонев Христов, Мариян Иванов
Стефанов, Стефан Иванов Стефанов. Обезщетението, определено за описаната площ, е в
размер 570 лв. Сумата ще бъде преведена по
сметка в „Уникредит Булбанк“ – АД, Севлиево.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Габрово.
6005
1. – Общ и н а г р. Сеп т ем ври , о блас т Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на общински път от
новопроектиран гробищен парк в м. Кошуел
1 в землището на гр. Септември и засяга част
от имот 66264.14.101 (проектен 66264.14.807) с
НТП – гробище, имот 66264.14.561, част от имот
66264.14.72 (проектен 66264.14.560), 66264.14.566,
66264.14.568, 66264.14.257, 66264.14.277, част от
имот 66264.16.7 (проектен 66264.16.703), част
от имот 66264.15.033 (проектен 66264.15.674)
с Н Т П – с е лс ко с т оп а нс к и , г о р с к и , в едомствен път, част от имот 66264.14.378 (проектен
66264.14.810) с НТП – напоителен канал, част
от имот 66264.15.84 (проектен 66264.15.676), част
от имот 66264.15.22 (проектен 66264.14.678), част
от имот 66264.14.445 (проектен 66264.14.557),
имот 66264.14.116, 66264.14.127, част от имот
66264.14.152 (проектен 66264.14.563) и част от имот
66264.14.171 (проектен 66264.14.565) с НТП – нива,
като свързва гробищния парк с регулацията на
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гр. Септември. Заинтересованите лица могат да
се запознаят със съдържанието на проектите в
дирекция „АТУ“ в Община Септември. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6009
3 57. – О б щ и н с к а т а с л у ж б а п о з е м е д е лие – гр. Септември, област Пазард ж ик, на
основание чл. 18д, ал. 4 от ППЗСПЗЗ във връзка
с изработване на помощен план по § 4к, ал. 1,
§ 4к, ал. 3 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28, ал. 3, т. 3 от
ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите с признато
право на собственост върху земеделски земи,
разположени в границите, върху които собствеността се възстановява по реда на § 4 от
ПЗРЗСПЗЗ, и на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи по § 4, за
землището на с. Славовица, община Септември,
област Пазарджик, че ще се извърши съвместно
уточняване (анкетиране) на границите на земеделски земи за м. Завоя, имот с идентификатор
67009.18.231 и м. Славовица, имоти с идентификатори 67009.15.235 67009.20.510, 67009.15.239
и 67009.20.274, разположени в тези територии.
Съвместното уточняване ще се извърши на място
по график с посочени дати и местности, който
започва 14 дни след обнародването в „Държавен вестник“ на това обявление. Графикът е
изложен в сградата на Общинската служба по
земеделие – гр. Септември, и кметството на
с. Славовица. Бившите собственици да представят на фирмата изпълнител решенията на
ПК – гр. Септември (ОСЗ), за признато право
на собственост в територията по § 4, а ползвателите – документите за учредяване на права
(заповед на кмета, удостоверения, протоколи
за оценка, вносни бележки за плащане и др.).
Земите с неустановени граници поради неявяване на заявителите или упълномощени от тях
лица на основание чл. 18д, ал. 5 от ППЗСПЗЗ
се предоставят за стопанисване на общината.
6010
23. – 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
изграждане на трасе на водопровод от северната
регулационна граница на с. Сотиря до гробищния парк на селото, представляващ ПИ 000164, и
преминаващо през ПИ 000138 с НТП – „полски
път“, и ПИ 000206 с НТП – „трайни насаждения“, общинска собственост, всички в землище
с. Сотиря, община Сливен. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
5829
24. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – план за регулация и застрояване като
план-извадка от приет предварителен проект за
кв. Асеновец, гр. Сливен, като се проектира нова
улична регулация, образуват се нови квартали
№ 61, 62, 63, 64 и 65 и за имоти с идентификатори
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67338.565.371 и 67338.565.132 се отреждат УПИ
І-371 – „За жилищно строителство“, в кв. 62, УПИ
І-132 – „За трафопост“, и УПИ ІІ-371,138, УПИ
ІІІ-371,138, УПИ ІV-371,138, УПИ V-371,135, УПИ
VІ-371,135 и УПИ VІІ-371, всички с отреждане за
жилищно строителство в кв. 63. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
6141
91. – Общинската служба по земеделие – Сливен, на основание чл. 18д, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
съобщава на всички заинтересовани лица, че
започва изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистрите
към тях в графичен и цифров вид на земите, посочени в §4 от ПЗРЗСПЗЗ, за следните землища
на територията на община Сливен: с. Струпец,
с. Чокоба, с. Малко Чочовени, с. Крушаре, с. Гавраилово, с. Биково и с. Трапоклово. В срок 14
дни от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица да се явят за съвместно
уточняване на границите.
6140
10. – Общ и на Съед и нен ие на основа н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересовани те лица, че са изгот вени: п роек т за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за водопровод от съществуващ уличен водопровод в южния край на с. Неделево до
ПИ 51305.24.22, местността Шойкова могила, по
кадастралната карта (КК) на с. Неделево; проект
за ПУП – ПП за ел. трасе от съществуваща КЛ
Голям Чардак, извод СН „Голям Чардак“, до
ПИ 51305.24.22, местността Шойкова могила,
по КК на с. Неделево и проект за ПУП – ПП
за пътна връзка за ПИ 51305.24.22, местността
Шойкова могила, по КК на с. Неделево. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
5921
5. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект на
специа лизирана план-схема за елементи на
техническата инфраструктура за обект: „Външно кабелно електрозахранване от ТП „Никола
Симов“ до табло тип ТЕПО за жилищна сграда
на пет етажа в УПИ XII-489, 490, 491, кв. 121,
ПИ 73626.509.521, гр. Търговище“. ТП „Никола
Симов“ се намира в УПИ I – „За комплексно
жилищно застрояване“, в к в. 153, гр. Търговище. Информация по проекта е поместена
на интернет страницата на общината: www.
targovishte.bg, линк – общинска администрация/
обяви и съобщения/устройство на територията.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14,
ет. 1, в сградата на Община Търговище. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5935
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5. – Община Хасково на основание чл. 28б,
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи (ППЗСПЗЗ) съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен план на новообразуваните имоти (ПНИ) по § 4 и сл. от преходните и
заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ), бившa местност Каменец (сега ж.р.
Каменец), гр. Хасково. Съгласно чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плановете
и придружаващата ги документация до кмета на
община Хасково.
5936
470. – Община гр. Цар Калоян, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за процедиране
допуснатият с Решение № 30 от 14.06.2019 г. на
общинския съвет проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за изграждане на напорен
водопровод „ЧР – Езерче“ и напорен водопровод
„Баш бунар“ в землището на с. Езерче, община
Цар Калоян. Проектът се намира в звено „ТСУ“
при Община Цар Калоян и може да се разгледа
от заинтересованите. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5828
3. – Общ и на Червен бря г на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Подземно
ел. захранване на поземлен имот ПИ 20383.9.43,
местност Лъката, по КК и КР на землището на
с. Девенци, община Червен бряг, област Плевен.
Изработеният проект за подробен устройствен
план – парцеларен план е на разположение в
стая 204 в общинската администрация – Червен
бряг, дирекция „Строителство, архитектура, общинска собственост и стопански дейности“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план до общинската администрация – Червен бряг.
5830
36. – Община с. Крушари, област Добрич,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за „Обслужващ път до местността Текето в землището на с. Александрия,
община Крушари, област Добрич“. Трасето на
обслужващия път ще премине през следните поземлени имоти: ПИ № 000099 – полски път, ПИ
№ 000109 – полски път, ПИ № 000120 – полски път,
ПИ № 000124 – полски път, ПИ № 000210 – горска територия, ПИ № 000211 – горска територия,
ПИ № 006014 – нива, ПИ № 006015 – нива, ПИ
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№ 0 06016 – н и ва, ПИ № 0 06021 – н и ва, ПИ
№ 0 06027 – нива, ПИ № 0 06031 – нива, ПИ
№ 0 07010 – н и ва, П И № 0 07011 – н и ва, П И
№ 0 07024 – н и ва, ПИ № 0 07032 – н и ва, ПИ
№ 0 07033 – н и ва, ПИ № 0 07034 – н и ва, ПИ
№ 041001 – пасище, мера, ПИ № 042001 – пасище, мера, ПИ № 043002 – пасище, мера, ПИ
№ 043005 – друг вид зелени площи с широко
обществено значение, ПИ № 057001 – пасище,
мера, ПИ № 056001 – пасище, мера, в землището
на с. Александрия, община Крушари. Общата
дължина на обслужващия път е 2390 м. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
проекта в общинската администрация – с. Крушари, стая 201, и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
6051
8. – Община с. Ценово, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че e
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническата
инфраструктура към обект „Реконструкция на
склад за семена за цех за производство на пелети от дървесина и отпадъчна дървесина“ в ПИ
043004, м. Стопански двор, по КВС на с. Ценово,
община Ценово. Проектът е изложен в сградата
на Община Ценово. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Ценово.
5831

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава за постъпил
протест на Варненската окръжна прокуратура
срещу чл. 6 и 30, чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 52 и 53
от Наредбата за управление на отпадъците и
поддържане на чистота на територията на община Долни чифлик, приета с Решение № 419
по протокол № 27 от 23.12.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Долни чифлик, изменена с Решение
№ 928 от 25.04.2019 г. Във връзка с оспорването
е образувано адм. д. № 1949/2019 г. по описа на
Административния съд – Варна, ХІХ състав.
5984
Административният съд – Видин, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава че е
постъпило оспорване от зам. окръжен прокурор
в Окръжната прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл. 27, ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 40, ал. 1
в частта относно „…събиране…“, чл. 74, 75, 76, 77
от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Белоградчик, по което е
образувано адм. д. № 205/2019 г. по описа на Административния съд – Видин, което е насрочено
за разглеждане на 7.10.2019 г. от 9,45 ч.
5983
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл.181, ал.1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване по протест
на Окръжната прокуратура – Кърджали, срещу
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разпоредбата на чл. 15, ал. 3 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията
на община Ардино, приета с Решение № 440 от
17.10.2018 г. на Общинския съвет – гр. Ардино. По
оспорването е образувано адм. д. № 272/2019 г.
на Административния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 30.10.2019 г. от 10,45 ч.
6032
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване по
протест на Окръжната прокуратура – Кърджали,
срещу разпоредбите на чл. 7, ал. 5 и ал. 6, т. 1,
чл. 23, ал. 6 и чл. 25, ал. 3 от Наредба № 1 за
поддържане и опазване на обществения ред в
община Крумовград, приета с Решение № 153
от протокол № 8 от 31.08.2004 г. на Общинския
съвет – Крумовград. По оспорването е образувано адм. д. № 267/2019 г. на Административния
съд – Кърджали. Същото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.10.2019 г.
от 10,40 ч.
6033
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване по
протест на Окръжната прокуратура – Кърджали,
на разпоредбите на Наредба № 1 за поддържане
и опазване на обществения ред, околната среда
и собствеността на територията на община Ардино, приета с Решение № 27 от 18.12.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Ардино. По оспорването
е образувано адм. д. № 271/2019 г. на Административния съд – Кърджали. Същото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
30.10.2019 г. от 10,45 ч.
6034
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Плевен, против
чл. 29, ал. 1, т. 2 и 4 и чл. 36, ал. 6 от Наредба
№ 11 по чл. 45а от ЗОС за реда и условията за
настаняване в общински жилища на територията
на община Белене, по който е образувано адм.
дело № 272/2019 г. по описа на Административния
съд – Ловеч, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 1.10.2019 г. от 14 ч.
6031
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 329/2019 г.
по протест на прокурор при Окръжната проку рату ра – Монтана, срещу разпоредбите на
чл. 11, т. 24 в частта относно „…събиране, транспортиране…“; чл. 25, ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 29 в
частта относно „…събиране…“; чл. 34, ал. 1 в
частта относно „…събиране…“; чл. 36 в частта
относно „…събиране…“; чл. 65 и 66 от Наредбата
за управление на дейностите по отпадъците на
територията на община Якимово, приета с Решение № 393 от протокол № 41 от 18.07.2014 г. на
Общинския съвет – с. Якимово. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – с. Якимово, и
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служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 329/2019 г. е насрочено за 13.09.2019 г. от 10,30 ч.
5985
Административният съд – Пловдив, ХVІІІ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу чл. 16,
ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 34, ал. 1, чл. 78, ал. 2, пр. 1
и ал. 3, пр. 1 от Наредбата за условията и реда
за изхвърляне, събиране, включително разделно,
транспортиране, претоварване, оползотворяване
и обезвреждане на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови
отпадъци и масово разпространени отпадъци на
територията на община „Марица“, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги
по реда на ЗМДТ, по което е образувано адм. д.
№ 2146/2019 г. по описа на Административния
съд – Пловдив.
5986
Административният съд – Пловдив на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК,
съобщава, че е образувано адм. д. № 2097 по описа
за 2019 г. на Административния съд – Пловдив,
ХVІ състав, по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 20, ал. 2, 3, 4, 5 и
6, чл. 39, ал. 5, чл. 43, ал. 1, чл. 93, ал. 2, приложение 1 и ал. 3, приложение 1 от Наредбата
за управление на отпадъците на територията на
община Първомай.
5987
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 2169 по описа
за 2019 г. на Административния съд – Пловдив,
ХVІ състав, по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 28, ал. 2, 3, 4, 5 и 6,
чл. 73, ал. 8, чл. 193, ал. 6 и 7 от Наредбата за
управление на отпадъците, поддържане и опазване
на обществения ред на територията на община
Асеновград.
6029
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване на разпоредбите на чл. 52,
69, 70, 73 и 74 от Наредба № 12 за ограничаване
вредното въздействие на твърдите битови отпадъци върху околната среда, поддържане и опазване
чистотата на населените места на територията
на община Ветово, въвеждане на разделно събиране на отпадъците, приета с Решение № 78
по протокол № 8 от 27.07.2004 г. на Общинския
съвет – гр. Ветово. Въз основа на протеста е
образувано адм. д. № 432/2019 г. по описа на Административния съд – Русе, V състав, насрочено
за 9.10.2019 г. от 10,30 ч.
6035
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 1032/2019 г. по описа на АССО, седми състав,
със страни: оспорващ – Искра Билярска – прок у рор в Софийската ок ръж на п рок у рат у ра,
ответник: Общинския съвет – гр. Драгоман, и
страна – СОП, с който се оспорва изцяло като
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незаконосъобразна Наредба № 16 за изграждане,
стопанисване и опазване на зелената система
на община Драгоман, приета с Решение № 146
по протокол № 14 от 2.09.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Драгоман. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 25.09.2019 г. от 10 ч.
6019
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.
№ 1033/2019 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 9.10.2019 г. от 10 ч. Производството е образувано по протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – София, против Наредба № 1 за
обществения ред и безопасността на движението
в община Костенец.
6030
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
от Окръжната прокуратура – Хасково, срещу
чл. 22, ал. 2, чл. 27, ал. 1 в частта относно „събиране“, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1
в частта относно „... събиране..., транспортиране“
от Наредба № 14 за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване,
оползотворяване и обезвреж дане на битови,
строителни и масово разпространени отпадъци
на територията на община Свиленград, по който
е образувано адм. дело № 849/2019 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
16.10.2019 г. от 10,30 ч.
6020
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Хасково, срещу чл. 31, ал. 1 в
частта относно „събиране“, чл. 31, ал. 2, чл. 33,
ал. 1 в частта относно „...събиране...“, чл. 35, ал.1
в частта относно „...събиране...“ и чл. 35, ал. 2
от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Симеоновград, по който
е образувано адм. дело № 850/2019 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
16.10.2019 г. от 10,30 ч.
6021
Пловдивският окръжен съд, гражданско отделение, съобщава на Елвис Еминов, гражданин
на Република Македония, че срещу него пред
съда е заведено гр. дело № 1301/2019 г., XV гр. с.,
по молба на Димитър Александров Симеонов
за допускане непълното осиновяване на детето
Мартин Елвис Еминов, родено от майка Галя
Янкова Якова. Указва, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото съобщение може да се яви в канцеларията
на Окръжния съд – Пловдив, бул. Шести септември № 167, гражданско отделение, XV гр.с.,
за да получите преписи от молбата на Димитър
Александров Симеонов с приложенията към нея,
както и че ако въпреки публикацията не се яви в
съда в определения срок, за да получи съдебните
книжа, съдът ще назначи особен представител в
производството по заведеното дело.
6022
Варненският районен съд, 25-и състав, призовава Раде Драгомиров Маджаревич, гражданин на
Сърбия, роден на 22.12.1964 г., сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда като ответник по гр. д.
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№ 10497/2019 г. по описа на Варненския районен
съд, 25-и състав, заведено от Димка Бойчева Маджаревич, ЕГН 7511151139, с правно основание на
иска чл. 49, ал. 1 от СК. Ответникът следва да се
яви в Районния съд – Варна, в канцеларията на
деловодството на 25-и състав в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея по чл. 49, ал. 1 от ГПК.
При неявяване книжата ще се смятат редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6037
Кърджалийският районен съд призовава Ибрахим Дьортдемир, роден на 1.12.1982 г., с последен
известен адрес – Кърджали, кв. Възрожденци,
бл. 56, вх. Б, ап. 33, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда като ответник в двуседмичен срок
считано от обнародването в „Държавен вестник“
за получаване на съобщение по чл. 131 от ГПК
ведно с исковата молба и приложенията към нея
във връзка с предявения от Гюлейла Рамадан
Дьортдемир от Кърджали против Ибрахим Дьортдемир, роден на 1.12.1982 г., с последен известен
адрес – Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 56, вх. Б,
ап. 33, сега с неизвестен адрес, иск за развод по
чл. 49, ал. 1 от СК по гр. д. № 457/2019 г. по описа на Кърджалийския районен съд, както и да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК,
като съдът ще му назначи особен представител.
5988
Софийският районен съд призовава Одед
Гогенхайм, роден на 28.07.1980 г., Омер Гогенхайм, роден на 8.03.1975 г., и Сара Гогенхайм,
родена на 21.01.1953 г., без регистрация и постоянен адрес в Република България, с неизвестен
адрес в чужбина, като ответници по гр. дело
№ 28842/2019 г. по описа на Софийския районен
съд, 79 състав, да се явят в двуседмичен срок
считано от обнародването в „Държавен вестник“
в съда за получаване на съобщението по чл. 131
ГПК ведно с исковата молба и приложенията към
нея във връзка с предявена от „Топлофикация
София“ – ЕАД, ЕИК 831609046, искова молба
с вх. № 2013322/22.05.2019 г. по описа на СРС,
както и да посочат съдебен адрес. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответниците ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
6133
Районният съд – Стара Загора, XIII граждански състав, съобщава на ответника Андрю
Робърт Рейли, роден на 20.09.1967 г., гражданин
на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, за заведеното гр. д. № 3555 по
описа за 2019 г. на Районния съд – Стара Загора,
от ищеца Евилина Димитрова Георгиева, като
му указва, че следва да се яви в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
PC – Стара Загора, за да му бъдат връчени препис
от исковата молба ведно с приложенията към
нея, подадена от Евилина Димитрова Георгиева,
с която са предявени искове по чл. 127, ал. 2 и
чл. 127а СК, като в случай че не се яви, ще му
бъде назначен особен представител при условията
на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6036
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 76,
ал. 1 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 315/2019 г. по описа на съда по предявено на
6.03.2019 г. мотивирано искане на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с правно
основание по чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ с цена
на иска 868 752,52 лв. за отнемане в полза на
държавата на следното имущество:
I. От Господин Димчев Господинов и Дарина Гошева Димитрова-Господинова на основание чл. 142,
ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена
на иска 525 920 лв.:
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.272.2.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на
АГКК, съгласно схема № 15-406679/17.09.2015 г.,
издадена от СГКК – Бургас, адрес на имота:
Бургас, ул. Михаил Герджиков № 5, ет. 3, апартамент № 7, който обект се намира в сграда № 2,
разположена в поземлен имот с идентификатор
07079.608.272, предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта:
едно, площ по документ: 93,91 кв. м, при граници:
на същия етаж – 07079.608.272.2.8, под обекта:
07079.608.272.2.5, над обекта: 07079.608.272.2.9,
07079.608.272.2.10, прилежащи части – склад № 7
с площ 7,79 кв. м, както и 17,62 кв. м идеални
части от общите части на сградата – апартамент
№ 7 на трети жилищен етаж с обща застроена
площ от 111,53 кв. м, от които 93,91 кв. м застроена площ на апартамента и 17,62 кв. м идеални
части, равняващи се на 9,681 % идеални части
от общите части на сградата и от правото на
строеж върху поземления имот, състоящ се от
дневна с кухня и трапезария, две спални, антре,
баня с WC, мокро помещение, балкон, с граници
и съседи: изток – външен зид, запад – апартамент
№ 8, стълбище, коридор, асансьор, север – външен зид, юг – външен зид, отгоре – апартамент
№ 9, отдолу – апартаменти № 4 и № 5, ведно с
прилежащия към апартамента склад № 7 в сутерена с площ 7,79 кв. м, с граници: изток – помещение, запад – склад № 3, север – склад № 5,
и юг – коридор.
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.272.2.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на
АГКК, съгласно схема № 15-406680/17.09.2015 г.,
издадена от СГКК – Бургас, адрес на имота:
Бургас, ул. Михаил Герджиков № 5, ет. 3, апартамент № 8, който обект се намира в сграда № 2,
разположена в поземлен имот с идентификатор
07079.608.272, предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта:
едно, площ по документ: 95,63 кв. м, при граници:
на същия етаж – 07079.608.272.2.7, под обекта:
07079.608.272.2.11, 07079.608.272.2.6, над обекта:
07079.608.272.2.10, 07079.608.272.2.9, и прилежащи
части – склад № 8 с площ 7,79 – кв. м, както и
17,92 кв. м идеални части от общите части на
сградата, които самостоятелни обекти са идентични на описаните в нотариален акт № 112, том
54, дело № 9261, дв.вх.рег. № 16915/21.12.2013 г.
на СВ към АВ при БРС, а именно: апартамент
№ 8 на трети жилищен етаж с обща застроена
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площ 113,55 кв. м, от които 95,63 кв. м застроена площ на апартамента и 17,92 кв. м идеални
части, равняващи се на 9,848 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху поземления имот, състоящ се от дневна с
кухня и трапезария, две спални, антре, баня, WC,
балкон, с граници и съседи: изток – апартамент
№ 7, запад – външен зид, север – външен зид,
юг – вътрешен зид, отгоре – апартамент № 10,
отдолу – апартаменти № 5, № 6, ведно с прилежащия към апартамента склад № 8 в сутерена
с площ 7,59 кв. м, с граници: изток – склад № 9,
запад – склад № 6, север – коридор, юг – външен зид, намиращи се в масивна жилищна
сграда в Бургас, ул. Михаил Герджиков № 5,
в дворно място с площ 326 кв. м, образуващо
поземлен имот, заснет по кадастралната карта
с идентификатор 07079.608.272, по картата на
площ 329 кв. м, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване: за ниско застрояване, идентичен с
урегулиран поземлен имот XIII-1339, в квартал
115 по ПУП на ЦГЧ – Централна градска част,
на Бургас, при граници на имота: север – ПИ
№ 07079.608.275, юг – ПИ № 07079.608.271, изток – ПИ № 07079.608.273, запад – ул. Михаил
Герджиков, ПИ № 07079.609.309.
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.611.6.1.18 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на Бургас, одобрени със
Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: Бургас,
ул. Пиротска № 11, вход-секция „Б“, ет. 2, ап. 18,
който обект се намира в сграда № 1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 07079.611.6, предназначение на самостоятелния обект: жилище,
апартамент; брой нива на обекта – едно; площ
по документ: 62,76 кв. м, при граници: на същия
етаж – 07079.611.6.1.10, 07079.611.6.1.17, под обекта – 07079.611.6.1.16, над обекта – 07079.611.6.1.20,
прилежащи части: избено помещение № 6 с
площ 8 кв. м и таванско помещение № 8 с площ
10 кв. м, както и 3,50 % идеални части от общите
части на сградата и съответните приспадащи се
идеални части от правото на строеж върху терена,
който самостоятелен обект съгласно документ за
собственост представлява: апартамент, намиращ
се в Бургас, ул. Пиротска № 11, секция „Б“, етаж
2, с югоизточно изложение, с площ 62,76 кв. м,
състоящ се от: антре, спалня, столова с черна
кухня, килер, тераса и баня-тоалетна, при граници
на апартамента: Денка Господинова Маринова,
Минчо и Марийка Кашерови, отдолу – Милю
Янков Кънев, отгоре – Тиха и Цоню Цоневи,
ведно с избено помещение № 6 с площ 8 кв. м,
при граници за избеното помещение: Милю Янков
Кънев, външен зид, коридор, ведно с таванско
помещение № 8 с площ 10 кв. м, при граници
за таванското помещение: Милю Янков Кънев,
Колю Иванов и външен зид, както и правото на
строеж върху държавна земя, равняващо се на
3,50 % идеални части от дворното място, съставляващо 45,80 кв. м, и 3,50 % идеални части от
общите части на сградата.
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– Ремарке за товарен автомобил марка „автомобилно“, рег. №А0060ЕМ, дата на първоначална
регистрация 24.10.1991 г., рама № 1858, придобито с договор за покупко-продажба на МПС от
22.01.2015 г.
– Ремарке за лек автомобил модел „туристическо“, рег. № А6894ЕЕ, дата на първоначална
регистрация 4.12.1987 г., рама № 2873, придобито с договор за покупко-продажба на МПС от
28.03.2017 г.
– Лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Ц
4“, рег. № А0934МВ, дата на първоначална регистрация 4.06.2008 г., рама № VF7LC9HXC74853303,
двигател № 9H0210JBAV0084381, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 16.11.2012 г.
От Господин Димчев Господинов и Дарина Гошева
Димитрова-Господинова на основание чл. 151 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 9090 лв.:
– Сумата в размер 590 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
ремарке за лек автомобил, модел „туристическо“,
рег. № А2902ЕК.
– Сумата в размер 8500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ремарке марка „Кроне“, модел „АДП 24“, рег.
№ А9589ЕЕ.
От Господин Димчев Господинов, на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 2500 лв.:
– Сумата в размер 2500 лв., представляваща
стойността на отчуждените дружествени дялове
в „Мода“ – ЕООД, ЕИК 147125403.
От Господин Димчев Господинов на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 293 787,61 лв.:
– Сумата в размер 50 лв., представляваща
равностойността на 5 дружествени дяла в ,Давена
Био Ойлс“ – ООД, ЕИК 204779394.
– Сумата в размер 7713,17 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN:
BG82CECB979024C9113700 EUR в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Господин
Димчев Господинов.
– Сумата в размер 263,82 лв., представляваща
начислена лихва по разплащателна сметка с IBAN:
BG82CECB979024C9113700 EUR в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Господин
Димчев Господинов.
– Сумата в размер 36 047 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка с
IBAN: BG30TTBB94001523175326 BGN в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Господин
Димчев Господинов.
– Сумата в размер 23 460,98 лв., представляваща постъпили суми от трети лица без
основание по разплащателна сметка с IBAN:
BG30TTBB94001523175326 BGN в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Господин
Димчев Господинов.
– Сумата в размер 25 580 лв., представляваща трансферирани суми от сметка с IBAN:
BG56T TBB940 0462563120 0 по разплащателна
сметка с IB AN: BG30TTBB94001523175326 BGN в
„Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр
Господин Димчев Господинов.
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– Сумата в размер 5651 лв., представляваща трансферирани суми от сметка с IBA N:
BG69T TBB940 04626811650 по разплащателна
сметка с IBAN: BG30TTBB94001523175326 BGN в
„Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр
Господин Димчев Господинов.
– Сумата в размер 800 лв., представляваща постъпили суми от трети лица без основание по разплащателна сметка с IBAN: BG
65ТТВВ94001524128303 BGN в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД, с титуляр Господин Димчев
Господинов.
– Сумата в размер 1100 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN:
BG13TTBB94004525426609 BGN в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Господин
Димчев Господинов.
– Сумата в размер 84 531,40 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка с
IBAN: BG56TTBB94004625631200 BGN в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Господин
Димчев Господинов.
– Сумата в размер 23 820 лв., представляваща постъпили суми от трети лица без основание по разплащателна сметка с IBA N:
BG56TTBB94004625631200 BGN в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Господин
Димчев Господинов.
– Сумата в размер 5099,35 лв., представляваща трансферирани суми от сметка с IBAN: BG
1ЗТТВВ94004525426609 по разплащателна сметка с
IBAN: BG56TTBB94004625631200 BGN в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Господин
Димчев Господинов.
– Сумата в размер 6000 лв., представляваща трансферирани суми от сметка с IBA N:
BG30T TBB940 01523175326 по разп лащат елна
сметка с IBAN: BG56TTBB94004625631200 BGN в
„Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр
Господин Димчев Господинов.
– Сумата в размер 1498,77 лв., представляваща начислена лихва по разплащателна сметка с
IBAN: BG56TTBB94004625631200 BGN в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Господин
Димчев Господинов.
– Сумата в размер 22 297,35 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка с
IBAN: BG69TTBB94004626811650 EUR в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Господин
Димчев Господинов.
– Сумата в размер 17 000 лв., представляваща трансферирани суми от сметка с IBAN:
BG56T TBB940 0462563120 0 по разплащателна
сметка с IBAN: BG69TTBB94004626811650 EUR в
„Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр
Господин Димчев Господинов.
– Сумата в размер 135,62 лв., представляваща
начислена лихва по разплащателна сметка с
IBAN: BG69TTBB94004626811650 EUR в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Господин
Димчев Господинов.
– Сумата в размер 1536,51 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN:
BG44RZBB91551069995513 BGN в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Господин Димчев
Господинов.
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Сумата в размер на 31 202,64 лв., представляваща погасителни вноски по кредити по разплащателна сметка с IBAN: BG44RZBB91551069995513
BGN в „Райфайзенбанк България“ – ЕА Д, с
титуляр Господин Димчев Господинов.
II. От Дарина Гошева Димитрова-Господинова
на основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ и § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ с цена
на иска 37 454,91 лв.:
– Сумата в размер 50 лв., представляваща
равностойността на 5 дружествени дяла в ,Давена
Био Ойлс“ – ООД, ЕИК: 204779394.
– Сумата в размер 21 218,41 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN:
BG49CECB979024C9114100 EUR в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Дарина
Гошева Димитрова-Господинова.
– Сумата в размер 359,74 лв., представляваща
начислена лихва по разплащателна сметка с IBAN:
BG49CECB979024C9114100 EUR в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Дарина
Гошева Димитрова-Господинова.
– Сумата в размер 3685,41 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка
(с ДК) IBAN: BG45UNCR75271002646917 BGN в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Дарина
Гошева Димитрова-Господинова.
– Сумата в размер 575,25 лв., представляваща трансферирана сума от сметка с IBAN:
BG75UNCR70004522410126 по разплащателна
сметка (с ДК) IBAN: BG45UNCR75271002646917
BGN в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Дарина Гошева Димитрова-Господинова.
– Сумата в размер 424,75 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка IBAN:
BG75UNCR70004522410126 EUR в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Дарина Гошева Димитрова-Господинова.
– Сумата в размер 6771,57 лв., представляваща
вноски на каса по кредити по разплащателна
сметка с IBAN: BG80RZBB91551006971540 BGN
в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр
Дарина Гошева Димитрова-осподинова.
– Сумата в размер 1387,78 лв., представляваща постъпили суми от трети лица без основание по разплащателна сметка с IBA N:
BG80RZBB91551006971540 BGN в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Дарина Гошева Димитрова-Господинова.
– Сумата в размер 2982 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN:
BG28RZBB91551000719953 BGN в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Дарина Гошева Димитрова-Господинова.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 12.11.2019 г. от 10 ч. В
двумесечен срок от обнародване в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд в настоящото дело.
6003
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че в същия
съд е образувано гр. д. № 110/2019 г. по предявено
на 5.06.2019 г. мотивирано искане (искова молба)
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от Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество,
София, ул. Г. С. Раковски № 112, представлявана
от председателя Пламен Георгиев Димитров, за
отнемане в полза на държавата на следното имущество на стойност 116 248,54 лв. от Цветомира
Георгиева Алексиева, ЕГН 7901213270, с постоянен
и настоящ адрес: община Лом, гр. Лом, ул. Кален
поток № 5; Шабир Хусейн Мухаммад Бута (Shabir
Hussain Mohammad Boota), роден на 23.06.1979 г.,
с постоянен и настоящ адрес: област Монтана,
община Лом, гр. Лом, ул. Кален поток № 5, Георги
Цветомиров Геориев, ЕГН 9405173205, с постоянен
адрес: община Лом, гр. Лом, ул. Кален поток
№ 5, и настоящ адрес: София, р-н „Студентски“,
ж.к. Студентски град № 51, ет. 6, ап. 609, от
16.10.2013 г., и от „Ша. Хусейн“ – ЕООД, с ЕИК
20234615, както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Цветомира Георгиева Алексиева:
– Сумата в размер 100 лв., представляваща
продажната цена на дружествените дялове от
„Мира 4 Джи“ – ЕООД.
– Сумата в общ размер 7484,46 лв., представляваща парични преводи от трети лица чрез
системата Western Union в „Интернешънъл Асет
Банк“ –АД, с получател Цветомира Георгиева
Алексиева.
– С у м а т а в р а з м е р 1 2 2 0 , 55 л в . , п р е д с та вл я ва ща погаси т ел н и вноск и по к ред и т
№ 400065018/14.09.2017 г. в „Ти Би Ай Банк“ – АД,
с титуляр Цветомира Георгиева Алексиева.
– Сумата в общ размер 1435,50 лв., представляваща внесени суми на каса по разплащателна
сметка в левове № 20975974 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Цветомира Георгиева Алексиева.
– Сумата в общ размер 15 596,92 лв., получена
от чуждестранно лице (Descorbat Achat Materiel)
по разплащателна сметка в левове № 20975974
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Цветомира
Георгиева Алексиева.
– Сумата в общ размер 7754,91 лв., получена от ч у ж дест ранни лица Katrina Tiesog/
Ирла н д и я,Touseaf Major/ Ирла н д и я и R amiz
Anwar/Гърция чрез система за парични преводи
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с получател Цветомира
Георгиева Алексиева.
– Сумата в общ размер 7228,74 лв., представляваща парични преводи от трето лице Haci Avci
чрез системата Western Union в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, с получател Цветомира
Георгиева Алексиева.
– Сумата в размер 4639,86 лв., представляваща
направени вноски по кредитна карта Visa Elctron
№ 5414933778583023 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Цветомира Георгиева Алексиева.
– Сумата в размер 2806,60 лв., представляваща
паричен превод от трето лице с наредител Katrina
Tiesog/Ирландия чрез системата Moneу Gram в
„Общинска банка“ – АД, с получател Цветомира
Георгиева Алексиева.
На основание чл. 146 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от Георги Цветомиров Геориев:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 44238.505.2013.8.39 по кадастралната карта и
кадастралните регистри с административен адрес:
Лом, ул. Крум Пастър Маджиев № 7, който обект
се намира в сграда № 8, а съгласно документ
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за собственост имотът представлява магазин
№ 1 – обект № 1 в УПИ I, в кв. 92 по плана на
гр. Лом, с предназначение – търговска дейност, с
площ 50,49 кв. м, ведно със съответните идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху терена.
Пазарната стойност към настоящия момент
е в размер 40 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Цветомира Георгиева Алексиева:
– Лек авт омоби л марка „А лфа Ро мео“, модел „Мито“, рег. № М4573 ВС, рама
№ ZAR95500001033487, двигател № 136759.
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 7500 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Цветомира Георгиева
Алексиева и Шабир Хусейн Мухаммад Бута:
– Лек автомоби л марка „Мерцедес“, мо дел „ML 500“, рег. № М8597ВХ, рама № WDС
1641751 А060327, дата на п ърва рег ис т ра ц и я
15.12.2005 г., цвят – черен металик.
Пазарна стойност към настоящия момент –
15 000 лв.
– Лек автомобил марка „Фиат“, модел „Стилио“, рег. № М0795ВН, рама № ZFA19200000279056,
цвят черен, дата на първа регистрация 18.03.2003 г.
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 1800 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 3 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Георги Цветомиров
Георгиев:
– Сумата в размер 81 лв., представляваща
паричен влог по сметка № 14374737 в евро, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Георги
Цветомиров Георгиев.
На основание чл. 145 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от „Ша. Хусейн“ – ЕООД, с ЕИК 202346152:
– Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц220“, рег. № М2708ВМ, рама
№ WDB2037081A700352, цвят – сив, дата на първа
регистрация 16.09.2004 г.
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 3600 лв.
Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на
14.11.2019 г. от 10 ч. в Окръжния съд – Монтана.
В двумесечен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“ третите
заинтересовани лица могат да предявят своите
претенции върху имуществото.
6015
Плевенският окръжен съд на основание чл. 153
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ и § 5, ал. 2 от
ПЗРЗПКОНПИ обявява, че в същия съд е образувано гр.д. № 252/2019 г. по предявено мотивирано искане, вписано в СВ при АВ – гр. Червен
бряг, на 22.04.2019 г., предявено от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, София,
бул. Витоша № 8, представлявана от председателя Пламен Георгиев Димитров, срещу Златко
Тодоров Трендафилов, ЕГН 6202146667, от София,
район „Овча купел“, ул. Боряна № 26, Емилия
Иванова Трендафилова, ЕГН 6105236415, от София,
район „Овча купел“, ул. Боряна № 26, и „Кайлъка – 2001“ – ЕООД, ЕИК 114543391, представлявано от Царинка Иванова Цанкова, със седалище
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и адрес на управление: Перник, ул. Кракра № 13,
с адрес за призоваване – община Долни Дъбник,
с. Градина, ул. Марица № 28, като претенцията е
да се отнеме в полза на държавата имущество на
обща стойност 1 932 454,31 лв., а именно:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Златко Тодоров Трендафилов,
ЕГН 6202146667, и Емилия Иванова Трендафилова,
ЕГН 6105236415:
1. ПИ с начин на трайно ползване нива, с площ
4,101 дка, намиращ се в землището на с. Телиш, III
категория, м. Гръстелниците, съставляващ имот
№ 173002 по плана за земеразделяне на с. Телиш,
община Червен бряг, област Плевен, при граници
и съседи: имот № 173003 – нива на наследниците
на Стоян Иванов, имот № 000102 – пасище, имот
№ 000172 – пасище, имот № 173001 – нива, имот
№ 000172 – пасище, и имот № 000216 – полски път
на община Червен бряг, придобит с нотариален
акт за замяна на недвижими имоти – земеделска земя № 103, том I, рег. № 873, дело № 97
от 26.02.2009 г., собственост на Златко Тодоров
Трендафилов и Емилия Иванова Трендафилова.
2. ПИ с начин на трайно ползване нива, с площ
3,150 дка, намиращ се в землището на с. Телиш,
III категория, м. Свети Илия, съставляващ имот
№ 200019 по плана за земеразделяне на с. Телиш,
община Червен бряг, област Плевен, при граници и
съседи: имот № 200020 – нива на Красимир Йошковски, имот № 000199 – полски път на община
Червен бряг, имот № 200018 – лозе на наследниците на Йото Монев, и имот № 000563 – полски път
на община Червен бряг, придобит с нотариален
акт за замяна на недвижими имоти – земеделска земя № 103, том I, рег. № 873, дело № 97
от 26.02.2009 г., собственост на Златко Тодоров
Трендафилов и Емилия Иванова Трендафилова.
3. ПИ с начин на трайно ползване нива, с
площ 1,017 дка, намиращ се в землището на
с. Телиш, III категория, м. Пръвчанска рампа,
съставляващ имот № 347023 по плана за земеразделяне на с. Телиш, община Червен бряг,
област Плевен, при граници и съседи: имот
№ 347022 – нива на наследниците на Христо
Косов, имот № 347008 – нива на наследниците на
Иван Големачов, имот № 347009 – нива на Петко
Петков, имот № 347024 – лозе на Величко Тодоров,
и имот № 000341 – полски път на община Червен
бряг, придобит с нотариален акт за замяна на
недвижими имоти – земеделска земя № 103, том
I, рег. № 873, дело № 97 от 26.02.2009 г., собственост на Златко Тодоров Трендафилов и Емилия
Иванова Трендафилова.
4. ПИ с начин на трайно ползване нива, с площ
3,575 дка, намиращ се в землището на с. Телиш,
III категория, м. Свети Илия, съставляващ имот
№ 200149 по плана за земеразделяне на с. Телиш,
община Червен бряг, област Плевен, при граници
на имота по скица: имот № 200150, имот № 000199,
имот № 200148, имот № 200064 и имот № 200058,
придобит с нотариален акт за замяна на недвижими имоти – земеделска земя № 103, том I, рег.
№ 873, дело № 97 от 26.02.2009 г., собственост на
Златко Тодоров Трендафилов и Емилия Иванова
Трендафилова.
5. ПИ с начин на трайно ползване нива, с
площ 3,575 дка, намиращ се в землището на с. Телиш, III категория, м. Свети Илия, съставляващ

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

имот № 200150 по плана за земеразделяне на
с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен,
при граници на имота по скица: имот № 200149,
имот № 000199, имот № 200127, имот № 200129,
имот № 200126, имот № 200057 и имот № 200058,
придобит с нотариален акт за замяна на недвижими имоти – земеделска земя № 103, том I, рег.
№ 873, дело № 97 от 26.02.2009 г., собственост на
Златко Тодоров Трендафилов и Емилия Иванова
Трендафилова.
6. ПИ с начин на трайно ползване нива, с площ
6,175 дка, намиращ се в землището на с. Телиш,
III категория, м. Каменарски път, съставляващ
имот № 235158 по плана за земеразделяне на
с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен,
при граници на имота по скица: имот № 235157,
имот № 000556, имот № 235047 и имот № 200058,
придобит с нотариален акт за замяна на недвижими имоти – земеделска земя № 103, том I, рег.
№ 873, дело № 97 от 26.02.2009 г., собственост на
Златко Тодоров Трендафилов и Емилия Иванова
Трендафилова.
7. ПИ с начин на трайно ползване нива, с
площ 5,500 дка, намиращ се в землището на
с. Телиш, III категория, м. Сувата, съставляващ
имот № 055048 по плана за земеразделяне на
с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен,
при граници на имота по скица: имот № 000609,
имот № 055049, имот № 055050 и имот № 000956,
придобит с нотариален акт за замяна на недвижими имоти – земеделска земя № 103, том I, рег.
№ 873, дело № 97 от 26.02.2009 г., собственост на
Златко Тодоров Трендафилов и Емилия Иванова
Трендафилова.
8. ПИ с начин на трайно ползване нива, с площ
5,077 дка, намиращ се в землището на с. Телиш,
III категория, м. Свети Илия, съставляващ имот
№ 200148 по плана за земеразделяне на с. Телиш,
община Червен бряг, област Плевен, при граници
на имота по скица: имот № 200060, имот № 200061,
имот № 200063, имот № 200064, имот № 200149
и имот № 000199, придобит с нотариален акт за
замяна на недвижими имоти – земеделска земя
№ 103, том I, рег. № 873, дело № 97 от 26.02.2009 г.,
собственост на Златко Тодоров Трендафилов и
Емилия Иванова Трендафилова.
9. ПИ № 391013 с начин на трайно ползване
бензиностанция с площ 2000 кв. м, намиращ се
в землището на с. Телиш, м. Пръвчанска рампа, образуван от разделянето на имот № 391001,
заедно с построената в него малка бензиностанция – 2 колонки с външен водопровод от ОК 82
с дължина 291 м., при граници: имот № 388005,
имот № 389006, имот № 391002 и имот № 000032,
придобит с нотариален акт за замяна на недвижими имоти – земеделска земя № 103, том I, рег.
№ 873, дело № 97 от 26.02.2009 г., собственост на
Златко Тодоров Трендафилов и Емилия Иванова
Трендафилова.
10. ПИ с пл.№ 391012, с площ по актуална скица
№ Ф05382/16.01.2013 г. – 3689 кв. м, намиращ се в
землището на с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен, м. Пръвчанска рампа, с административен адрес: с. Телиш, ул. Георги Димитров № 108,
с предназначение на имота – птицеферма, при
съседи на новообразувания имот с пл. № 391012:
имот № 391013 – бензиностанция на Златко Тодоров Трендафилов, имот № 388005 – лозе на Златко
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Тодоров Трендафилов, имот № 389006 – посевна
площ на Евдокия Илиева Хлебарова и др., имот
№ 391002 – производствен терен на държавата, и
имот № 000032 – пътна мрежа на община Червен
бряг, заедно с построената в имота сграда (гараж),
масивна, на един етаж със застроена площ от
589 кв. м, придобит с нотариален акт за замяна
на недвижими имоти – земеделска земя № 103,
том I, рег. № 873, дело № 97 от 26.02.2009 г.,
собственост на Златко Тодоров Трендафилов и
Емилия Иванова Трендафилова.
11. Нива с площ 14,690 дка, намираща се в
землището на с. Телиш, община Червен бряг,
област Плевен, III категория, в м. Крушова падина, съставляващ имот № 161005, при граници:
имот № 000131, имот № 161004 и имот № 000160,
придобит с нотариален акт за замяна на недвижими имоти – земеделска земя № 103, том I, рег.
№ 873, дело № 97 от 26.02.2009 г., собственост на
Златко Тодоров Трендафилов и Емилия Иванова
Трендафилова.
12. Лозе с площ 0,960 дка, III категория, м.
Пръвчанска рампа, имот № 388005 по плана
за земеразделяне на с. Телиш, община Червен
бряг, област Плевен, с граници и съседи: имот
№ 3880 04 – лозе на Величка Вел чева, имот
№ 000381 – полски път на Община Червен бряг,
имот № 391001 – бензиностанция на „Кайлъка – 2001“ – ЕООД, имот № 000032 – пътна мрежа
на Община Червен бряг, придобит с нотариален
акт за замяна на недвижими имоти – земеделска земя № 103, том I, рег. № 873, дело № 97
от 26.02.2009 г., собственост на Златко Тодоров
Трендафилов и Емилия Иванова Трендафилова.
13. ПИ с начин на трайно ползване дърво
производствена площ, с площ 16,000 дка, от които
0,550 кв. м голина в отдел 38, подотдел 1, и 15,450
кв. м широколистна гора в отдел 38, подотдел А,
намиращ се в землището на с. Девенци, община
Червен бряг, област Плевен, VI категория, м.
Припека, съставляващ имот № 503013 по плана
за земеразделяне на с. Девенци, при граници на
имота по скица: имот № 000133, имот № 503015,
имот № 503001, имот № 503012 и имот № 503014,
придобит с нотариален акт за замяна на недвижими имоти – земеделска земя № 103, том I, рег.
№ 873, дело № 97 от 26.02.2009 г., собственост на
Златко Тодоров Трендафилов и Емилия Иванова
Трендафилова.
14. ПИ с начин на трайно ползване дърво
производствена площ, с площ 1,500 дка, намиращ
се в землището на с. Девенци, община Червен
бряг, област Плевен, м. Требежа, съставляващ
имот № 505018 по плана за земеразделяне на
с. Девенци, при граници на имота по скица: имот
№ 232001, имот № 505019, имот № 000083 и имот
№ 505017, придобит с нотариален акт за замяна
на недвижими имоти – земеделска земя № 103,
том I, рег. № 873, дело № 97 от 26.02.2009 г.,
собственост на Златко Тодоров Трендафилов и
Емилия Иванова Трендафилова.
15. ПИ с начин на трайно ползване дърво
производствена площ, с площ 10,000 дка, от които
0,154 кв. м иглолистна гора в отдел 30, подотдел В,
намиращ се в землището на с. Девенци, община
Червен бряг, област Плевен, м. Стрежовец, съставляващ имот № 502103 по плана за земеразделяне
на с. Девенци, при граници на имота по скица:
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имот № 502001, имот № 502104, имот № 000333
и имот № 502102, придобит с нотариален акт за
замяна на недвижими имоти – земеделска земя
№ 103, том I, рег. № 873, дело № 97 от 26.02.2009 г.,
собственост на Златко Тодоров Трендафилов и
Емилия Иванова Трендафилова.
16. ПИ с начин на трайно ползване дърво
производствена площ, с площ 4,000 дка, от които
3,085 дка сечище в отдел 48, подотдел 2, и 0,915 дка
широколистна гора в отдел 48, подотдел Б, намиращ се в землището на с. Девенци, община Червен
бряг, област Плевен, м. Средният рът, съставляващ имот № 506321 по плана за земеразделяне
на с. Девенци, при граници на имота по скица:
имот № 506322, имот № 506085, имот № 506320
и имот № 419011, придобит с нотариален акт за
замяна на недвижими имоти – земеделска земя
№ 103, том I, рег. № 873, дело № 97 от 26.02.2009 г.,
собственост на Златко Тодоров Трендафилов и
Емилия Иванова Трендафилова.
17. ПИ начин на трайно ползване дървопроизвеждаща площ – широколистна гора, с площ
1,900 дка, намиращ се в землището на с. Телиш,
община Червен бряг, област Плевен, м. Каменец,
съставляващ имот № 506387 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота по скица:
имот № 506386, имот № 506346, имот № 506388
и имот № 506091, придобит с нотариален акт за
замяна на недвижими имоти – земеделска земя
№ 103, том I, рег. № 873, дело № 97 от 26.02.2009 г.,
собственост на Златко Тодоров Трендафилов и
Емилия Иванова Трендафилова.
18. ПИ с начин на трайно ползване дървопроизводствена площ, с площ 5,000 дка, широколистна
гора, намиращ се в землището на с. Рупци, м.
Камика, съставляващ имот № 522142 по плана за
земеразделяне на с. Рупци, община Червен бряг,
област Плевен, при граници на имота по скица:
имот № 522137, имот № 522136, имот № 522203 и
имот № 522143; землищна граница; имот № 522141,
имот № 522140, имот № 522139 и имот № 522138,
придобит с нотариален акт за замяна на недвижими имоти – земеделска земя № 103, том I, рег.
№ 873, дело № 97 от 26.02.2009 г., собственост на
Златко Тодоров Трендафилов и Емилия Иванова
Трендафилова.
19. ПИ, намиращ се в с. Девенци, община
Червен бряг, област Плевен, от 1400 кв. м, отразен по техническа скица № 136/11.05.2010 г.
на Община Червен бряг като парцел XII-416,
строителен квартал 49 по регулационния план на
с. Девенци, утвърден със Заповед № 1091/1988 г.,
като процедурите по прилагане на плана не
са проведени, празен, с административен адрес – ул. Г. Димитров № 70А, при граници и
съседи на имота: две улици, парцели XIII-415 и
XI-415, придобит с нотариален акт за замяна на
недвижими имоти – земеделска земя № 103, том
I, рег. № 873, дело № 97 от 26.02.2009 г., собственост на Златко Тодоров Трендафилов и Емилия
Иванова Трендафилова.
20. УПИ с площ 1660 кв. м, съставляващ
парцел VIII-408, намиращ се в стр. кв. 49 по
ЗРП на с. Девенци, община Червен бряг, област
Плевен, утвърден със Заповед № 1091/1988 г.,
заедно с построените в него жилищна сграда
с РЗП 60 кв. м, второстепенна сграда с РЗП
24 кв. м и навес с оградни стени с РЗП 60 кв. м,
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при граници на целия имот: две улици, парцели
VII-409 и IX-411, придобит с нотариален акт за
замяна на недвижими имоти – земеделска земя
№ 103, том I, рег. № 873, дело № 97 от 26.02.2009
г., собственост на Златко Тодоров Трендафилов
и Емилия Иванова Трендафилова.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Златко Тодоров
Трендафилов, ЕГН 6202146667, и Емилия Иванова
Трендафилова, ЕГН 6105236415, сумата в общ размер
386 380,40 лв., формирана от:
– сумата в размер 97 791,50 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.431.1.3 по КК и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71 от
6.06.2008 г. на изп. директор на АГКК, съгласно
схема № 708/24.01.2011 г. на СГКК – гр. Плевен,
презаверена на 26.11.2013 г., с адрес на имота: Плевен, пл. Свобода № 9, ет. 2, ап. 3, като
самостоятелният обект попада в сграда № 1 в
поземлен имот с идентификатор 56722.659.431, с
предназначение – жилище, апартамент, брой нива
на обекта – 1, с площ по документ – 73,44 кв. м,
прилежащи части – избено помещение с площ
11,56 кв. м и таванско помещение с площ 10,46
кв. м, отчужден от Златко Трендафилов и Емилия Трендафилова с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 140, том VI, рег.
№ 8997, дело № 879 от 26.11.2013 г.;
– сумата в размер 156 993,57 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на 104 броя недвижими имота, намиращи се в
землището на с. Бъркач, община Долни Дъбник,
област Плевен, подробно описани в раздел „Недвижими имоти“, отчуждени от Златко Трендафилов и Емилия Трендафилова с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижими имоти № 73,
том VI, рег. № 4752, дело № 259 от 19.06.2013 г.;
– сумата в размер 19 055,23 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на следните недвижими имоти, намиращи се в
землището на с. Девенци, община Червен бряг,
област Плевен, а именно:
1. лозе с площ 4,181 дка, м. Продановец, III
категория, имот № 157020;
2. лозе с площ 4,486 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 188053;
3. лозе с площ 7,679 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 188042;
4. лозе с площ 4,425 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 188055;
5. лозе с площ 4,400 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 188054;
6. лозе с площ 5,458 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 188043;
7. лозе с площ 5,649 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 188058;
8. лозе с площ 3,754 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 188052,
отчуждени от Златко Трендафилов и Емилия
Трендафилова с нотариален акт за покупко-продажба на земеделски земи № 134, том III, рег.
№ 2094, дело № 292 от 20.07.2011 г.;
– сумата в размер 8723,54 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на следните недвижими имоти, намиращи се в
землището на с. Девенци, община Червен бряг,
област Плевен, а именно:
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1. лозе с площ 0,873 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 174134;
2. лозе с площ 1,477 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 174101;
3. лозе с площ 0,735 дка, м. Требежа, V категория, имот № 193014;
4. лозе с площ 0,628 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 174118;
5. лозе с площ 1,500 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 188017;
6. изоставена нива с площ 6,798 дка, м. Продановец, VI категория, имот № 191005;
7. лозе с площ 1,134 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 175008;
8. лозе с площ 5,753 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 174063;
9. лозе с площ 2,485 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 174062,
отчуждени от Златко Трендафилов и Емилия
Трендафилова с нотариален акт за покупко-продажба на земеделски земи № 134, том III, рег.
№ 2094, дело № 292 от 20.07.2011 г.;
– сумата в размер 22 416,96 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на следните недвижими имоти, намиращи се в
землището на с. Телиш, община Червен бряг,
област Плевен, а именно:
1. нива с площ 4,200 дка, м. Девенски връх,
III категория, имот № 288026;
2. нива с площ 2,000 дка, м. Под язовира, V
категория, имот № 450148;
3. нива с площ 3,000 дка, м. Мечкар, III категория, имот № 492010;
4. нива с площ 9,600 дка, м. Калчовското, III
категория, имот № 038017;
5. нива с площ 4,201 дка, м. Цанина оброк,
III категория, имот № 246026;
6. нива с площ 4,601 дка, м. Равнището, III
категория, имот № 126024;
7. нива с площ 14,300 дка, м. Данчова падина,
III категория, имот № 287022;
8. нива с площ 4,800 дка, м. Късия дол, III
категория, имот № 318001,
отчуждени от Златко Трендафилов и Емилия
Трендафилова с нотариален акт за покупко-продажба на земеделски земи № 134, том III, рег.
№ 2094, дело № 292 от 20.07.2011 г.;
– сумата в размер 16 597,26 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на следните недвижими имоти, намиращи се в
землището на с. Девенци, община Червен бряг,
област Плевен, а именно:
1. овощна градина с площ 2,200 дка, м. Сумашки дол, V категория, имот № 235006;
2. друга селскостопанска територия с площ
1,000 дка, м. Край село, VI категория, имот
№ 403026;
3. лозе с площ 2,864 дка, м. Продановец, III
категория, имот № 157026;
4. лозе с площ 1,000 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 188057;
5. нива с площ 14,000 дка, м. Средния рът, V
категория, имот № 419019;
6. нива с площ 14,000 дка, м. Средния рът, V
категория, имот № 419020,
отчуждени от Златко Трендафилов и Емилия
Трендафилова с нотариален акт за покупко-продажба на земеделски земи № 134, том III, рег.
№ 2094, дело № 292 от 20.07.2011 г.;
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– сумата в размер 24 591,30 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на следните недвижими имоти, намиращи се в
землището на с. Девенци, община Червен бряг,
област Плевен, а именно:
1. друга селскостопанска територия с площ
2,000 дка, м. Стрежовец, VI категория, имот
№ 358025;
2. нива с площ 8,640 дка, м. През линията, VI
категория, имот № 009003;
3. друга селскостопанска територия с площ 0,999
дка, м. Стрежовец, VI категория, имот № 354002;
4. пасище, мера с площ 15,000 дка, м. Симеонова падина, VI категория, имот № 381001;
5. пасище, мера с площ 2,000 дка, м. Лъката,
IV категория, имот № 027001;
6. нива с площ 4,300 дка, м. Дража, III категория, имот № 060028;
7. нива с площ 6,000 дка, м. Дълга бара, III
категория, имот № 080007;
8. пасище, мера с площ 3,999 дка, м. Михова
могила, VI категория, имот № 226007;
9. нива с площ 11,000 дка, м. Симеонова падина, VI категория, имот № 423020;
10. друга селскостопанска територия с площ
15,010 дка, м. Симеонова падина, VI категория,
имот № 454009,
отчуждени от Златко Трендафилов и Емилия
Трендафилова с нотариален акт за покупко-продажба на земеделски земи № 134, том III, рег.
№ 2094, дело № 292 от 20.07.2011 г.;
– сумата в размер 8786,96 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на следните недвижими имоти, намиращи се в
землището на с. Девенци, община Червен бряг,
област Плевен, а именно:
1. лозе с площ 3,021 дка, м. Продановец, III
категория, имот № 153020;
2. лозе с площ 3,328 дка, м. Продановец, III
категория, имот № 157034;
3. лозе с площ 1,265 дка, м. Продановец, III
категория, имот № 153048;
4. друга селскостопанска територия, с площ
1,400 дка, м. Заев дол, V категория, имот № 209014;
5. лозе с площ 0,981 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 175071;
6. нива с площ 3,500 дка, м. Йошов козарник,
V категория, имот № 389008;
7. лозе с площ 1,069 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 174110;
8. лозе с площ 1,584 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 175012;
9. лозе с площ 1,918 дка, м. Продановец, III
категория, имот № 157017;
10. лозе с площ 0,994 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 175072,
отчуждени от Златко Трендафилов и Емилия
Трендафилова с нотариален акт за покупко-продажба на земеделски земи № 134, том III, рег.
№ 2094, дело № 292 от 20.07.2011 г.;
– сумата в размер 12 234,64 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на следните недвижими имоти, намиращи се в
землището на с. Девенци, община Червен бряг,
област Плевен, а именно:
1. нива с площ 6,999 дка, м. Кръстьови брестове, III категория, имот № 053030;
2. лозе с площ 3,599 дка, м. Заев дол, V категория, имот № 193010;
3. нива с площ 1,034 дка, м. Припека, VI категория, имот № 426001;
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4. лозе с площ 1,000 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 188044;
5. нива с площ 1,610 дка, м. Продановец, III
категория, имот № 150003;
6. лозе с площ 0,590 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 175055;
7. лозе с площ 0,715 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 174103;
8. лозе с площ 0,769 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 174105;
9. лозе с площ 1,630 дка, м. Продановец, V
категория, имот № 175021;
10. лозе с площ 7,676 дка, м. Требежа, V категория, имот № 192020,
отчуждени от Златко Трендафилов и Емилия
Трендафилова с нотариален акт за покупко-продажба на земеделски земи № 134, том III, рег.
№ 2094, дело № 292 от 20.07.2011 г.;
– сумата в размер 15 441,60 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на следните недвижими имоти, намиращи се в
землището на с. Телиш, община Червен бряг,
област Плевен, а именно:
1. нива с площ 4,101 дка, м. Гръстелниците,
III категория, имот № 173002;
2. нива с площ 3,150 дка, м. Свети Илия, III
категория, имот № 200019;
3. нива с площ 1,017 дка, м. Пръвчанска рампа,
III категория, имот № 347023;
4. нива с площ 3,575 дка, м. Свети Илия, III
категория, имот № 200149;
5. нива с площ 3,575 дка, м. Свети Илия, III
категория, имот № 200150;
6. нива с площ 6,175 дка, м. Каменарски път,
III категория, имот № 235158;
7. посевна площ с площ 5,500 дка, м. Сувата,
III категория, имот № 055048;
8. нива с площ 5,077 дка, м. Свети Илия, III
категория, имот № 200148,
отчуждени от Златко Трендафилов и Емилия
Трендафилова с нотариален акт за покупко-продажба на земеделски земи № 134, том III, рег.
№ 2094, дело № 292 от 20.07.2011 г.;
– сумата в размер 3747,84 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот – нива с площ 7,808 дка, м.
Отвъде, III категория, имот № 106042 по плана за
земеразделяне на с. Чомаковци, община Червен
бряг, отчуждена от Златко Трендафилов и Емилия Трендафилова с нотариален акт за покупкопродажба на земеделски земи № 37, том III, рег.
№ 1632, дело № 216 от 9.06.2011 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Златко Тодоров
Трендафилов, ЕГН 6202146667, и Емилия Иванова
Трендафилова, ЕГН 6105236415:
– сумата в размер 25 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ГЛК
350 ЦДИ 4 Матик“, рег. № СА6073ТВ, дата на
първа регистрация – 15.07.2009 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Златко Тодоров
Трендафилов, ЕГН 6202146667:
– су мата в размер 50 0 0 лв., пол у чена от
продажбата на дружествени дялове на „Еммеффе“ – ЕООД, с ЕИК 131145436, отчуждени от Злат 
ко Трендафилов с договор за покупко-продажба
на дружествени дялове от 27.12.2010 г.
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На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Златко Тодоров
Трендафилов, ЕГН 6202146667:
– сумата в размер 350 лв., представляваща
вноски от трети лица по сметка № BG44 CECB
9790 1091 7535 00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Златко
Трендафилов;
– сумата в размер 29 997,12 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка № BG90
UBBS 8423 1010 9893 18 в „ОББ“ – АД, с титуляр
Златко Трендафилов;
– сумата в размер 252,41 лв., представляваща
вноски от Златко Трендафилов по банкова сметка № BG24 BPBI 8898 1001 0165 75 в „Юробанк
България“ – АД;
– сумата в размер 26 065,60 лв., представляваща вноски от Златко Трендафилов по банкова
сметка BG59 BPBI 8898 1400 0485 31 (BG57 CRBA
9898 1400 0485 31) в „Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 17 910 лв., представляваща
вноски от Златко Трендафилов по банкова сметка
BG83 BPBI 8898 2030 0918 11 (BG81 CRBA 9898
2030 0918 11 ) в „Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 22 934,16 лв., представляваща вноски от Златко Трендафилов по банкова
сметка BG29 CRBA 9898 4001 0047 07 в „Юробанк
България“ – АД;
– сумата в размер 41 670,08 лв., представляваща вноски от Златко Трендафилов по банкова
сметка BG95 CRBA 9898 1030 0525 99 в „Юробанк
България“ – АД;
– сумата в размер 40 213,15 лв., представляваща
вноски от Златко Трендафилов по банкова сметка BG33 FINV 9150 1000 0897 08 в „ПИБ“ – АД;
– сумата в размер 314,40 лв., представляваща
вноски от Златко Трендафилов по банкова сметка
BG44 CECB 9790 1091 7535 00 в „ЦКБ“ – АД;
– сумата в размер 5100 лв., представляваща
вноски от Златко Трендафилов по банкова сметка
BG87 CECB 9790 2291 7535 00 в „ЦКБ“ – АД;
– сумата в размер 245 000 лв., представляваща вноски от Златко Трендафилов по банкова
сметка BG90 UBBS 8423 1010 9893 18 в левове в
„ОББ“ – АД;
– сумата в размер 920,74 лв., представляваща
погасителни вноски от Златко Трендафилов по
сметка BG14 FINV 9150 10 EUROTRGJ, обслужваща кредитна карта;
– сумата в общ размер на 139 824,72 лв., представляваща погасителни вноски по кредити по
сметка BG43 BPBI 8898 4400 8254 93 (BG41 CRBA
9898 4400 8254 93) в „Юробанк България“ – АД,
от Златко Трендафилов.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Златко Тодоров
Трендафилов, ЕГН 6202146667:
– сумата в размер 150 000 лв., представляваща
предоставен и невърнат заем от проверяваното
лице на „Кайлъка 2001“ – ЕООД;
– сумата в размер 37 580,49 лв., представляваща преведени суми от проверяваното лице по
банкова сметка № BG66 CRBA 9898 1230 0175 54
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр „Азизие“ – ЕООД;
– сумата в размер 400 лв., представляваща
вноска, изтеглена от Златко Трендафилов през
2009 г. от сметка BG90UBBS84234010989313 в
„ОББ“ – АД.

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Емилия Трендафилова:
– сумата в размер 14 020 лв., представляваща
вноски от Емилия Трендафилова по банкова сметка № BG06 CRBA 9898 2030 0498 02 в „Юробанк
България“ – АД;
– сумата в размер 41 670,08 лв., представляваща вноски от Емилия Трендафилова по банкова сметка № BG68 CRBA 9898 1030 0526 00 в
„Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 13 757,99 лв., представляваща
вноски от Емилия Трендафилова по банкова сметка № BG70 FINV 9150 2016 7335 29 в „ПИБ“ – АД;
– сумата в размер 13 757,99 лв., представляваща
вноски от Емилия Трендафилова по банкова сметка № BG05 FINV 9150 2016 7335 35 в „ПИБ“ – АД;
– сумата в размер 162,58 лв., представляваща
вноски от Емилия Трендафилова по банкова
сметка № BG79 CECB 9790 10В8 2997 00 в
„ЦКБ“ – АД;
– сумата в размер 4000 лв., представляваща
вноски от Емилия Трендафилова по банкова сметка № BG87 CECB 9790 20В8 2997 01 в „ЦКБ“ – АД;
– сумата в размер 12 454,88 лв., представляваща вноски от Емилия Трендафилова по банкова сметка № BG24 CECB 9790 22В8 2997 00 в
„ЦКБ“ – АД;
На основание чл. 151 във връзка чл. 142, ал. 2, т. 4
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Емилия Трендафилова:
– сумата в размер 107 300 лв., представляваща
изтеглена в брой сума през 2012 г. от Емилия
Трендафилова от сметка BG25 PIRB 7171 4603
7336 07 в Банка „Пиреос“ – АД, формирана от
падежирал депозит.
На основание чл. 145, ал.2 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Кайлъка
2001“ – ЕООД, ЕИК 114543391, представлявано от
Царинка Иванова Цанкова, ЕГН 6111274097:
– сумата в размер 240 000 лв., представляваща
невъзстановена през 2011 г. лична вноска, направена от Златко Тодоров Трендафилов в полза на
„Кайлъка 2001“ – ЕООД, по банкова сметка на
дружеството с № BG24 FINV 9150 10BG N0K1 QF
с титуляр „Кайлъка – 2001“ – ЕООД.
Плевенският окръжен съд указва , че срокът,
в който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху горепосоченото имущество, е най-късно в първото заседание, което е
насрочено за 12.11.2019 г. от 14 ч.
6012
Русенският окръжен съд в закрито заседание с определение от 9.07.2019 г. обявява, че в
съда на 20.05.2019 г. по мотивирано искане с
вх. № 5600/17.05.2019 г. от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество чрез
председателя Пламен Георгиев Димитров срещу
Атанас Любомиров Атанасов, ЕГН 8609125387,
от гр. Ветово, Бистра Любомирова Тодорова,
ЕГН 8912115338, от гр. Ветово и Иван Романов
Василев, ЕГН 8112131860, от с. Градище, област
Плевен, е образувано гр. дело № 337/2019 г. относно отнемане в полза на държавата на имущество
на стойност 190 731,66 лв. на основание чл. 153,
ал. 2 от ЗПКОНПИ. Иска се отнемане в полза
на държавата на следното имущество:
На основание чл. 143, т. 2 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Да бъде обявена за недействителна по отношение на държавата сделката, извършена с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
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имот № 101, том VI, рег. № 10327, дело № 874
от 2018 г. по описа на нотариус № 629 на Нотариалната камара, вписан в СВ – Русе, с вх. рег.
№ 11938 от 12.09.2018 г., между Бистра Любомирова Тодорова, ЕГН 8912115338, и Иван Романов
Василев, ЕГН 8112131860.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Бистра Любомирова
Тодорова, ЕГН 8912115338:
Да бъде отнета в полза на държавата дву
етажна жилищна сграда с площ 348,40 кв. м и
гараж с площ 40 кв. м, построени въз основа
на Разрешение за строеж № 15 от 22.06.2010 г. в
дворно място с площ 739 кв. м, представляващо
урегулиран поземлен имот II-1373 в квартал 118
по плана на гр. Ветово, община Ветово, област
Русе, на ул. Баба Тонка № 4, при граници УПИ
1-1372, УПИ VI-1374, УПИ V-1376, УПИ III-1375
и от едната страна улица.
Пазарната стойност на недвижимия имот е в
размер 180 500 лв.
Под условие на евентуалност, в случай че не
бъде уважен искът за обявяване на недействителност по отношение на държавата и за отнемане на
1/2 идеална част от двуетажна жилищна сграда
с площ 348,40 кв. м и гараж с площ 40 кв. м, построени въз основа на Разрешение за строеж № 15
от 22.06.2010 г. в дворно място с площ 739 кв. м,
представляващо урегулиран поземлен имот П-1373
в квартал 118 по плана на гр. Ветово, община
Ветово, област Русе, на ул. Баба Тонка № 4, при
граници УПИ І-1372, УПИ VI-1374, УПИ V-1376,
УПИ ІІІ-1375 и от едната страна улица, то на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5
и чл. 141 от ЗПКОНПИ предявяваме иск срещу
Бистра Любомирова Тодорова, ЕГН 8912115338,
за присъждане паричната равностойност на това
имущество, а именно 90 250 лв., представляващи пазарната стойност на имота към момента
на продажбата, извършена с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 101, том
VI, рег. № 10327, дело № 874 от 2018 г. по описа на
нотариус № 629 на Нотариалната камара, вписан
в СВ – Русе, с вх. рег. № 11938 от 12.09.2018 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Атанас Любомиров
Атанасов, ЕГН 8609125387:
– Сумата в размер 195,58 лв., представляваща
левовата равностойност на получен превод от
трети лица в размер 100 евро.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Бистра Любомирова
Тодорова, ЕГН 8912115338:
– Сумата в размер 4000 лв., внесена по спестовен влог в левове с IBAN BG31 BPBI 79214042
548501, открит в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Бистра Любомирова Тодорова.
– Сумата в общ размер 6036,08 лв., внесена по
спестовен влог в евро с IBAN BG13 BPBI 7921 4442
548501, открита в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Бистра Любомирова Тодорова.
Делото е насрочено за 5.12.2019 г. от 13,30 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат
да предявят претенциите си върху имуществото,
е до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
6046
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Софийският градски съд прекратява на основание чл. 38, т. 3 от ЗПП политическа партия с
наименование „Национален идеал за единство“,
рег. по ф.д. № 6309/2003 г., съгласно решение № 65
от 17.06.2019 г. по т.д. № 1145/2019 г. на ВКС, ТО,
както следва: Заличава досегашния състав на
Националния политически съвет на партията.
Заличава досегашния състав на Националния
изпълнителен комитет на партията. Заличава
досегашния състав на Централната контролноревизионна комисия на партията. Прекратява ПП
„Национален идеал за единство“ на основание
чл. 38, т. 3 от ЗПП.
6153

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Гребен клуб „Армеец“ – София, на
основание чл. 28, ал. 1 от устава на сдружението
и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 17.09.2019 г. в 18 ч. в София, Национална
гребна база „Панчарево“, при следния дневен ред:
1. приемане на нов устав на сдружението; 2. освобождаване на членове на УС на сдружението; 3.
приемане на нови членове на УС на сдружението;
4. приемане на отчет на УС за дейността на ГК
„Армеец“ през 2018 г.; 5. приемане на финансов
отчет за дейността на ГК „Армеец“ през 2018 г.;
6. приемане на бюджет на клуба за 2019 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6011
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Гребен клуб „Електрон“ – София,
на основание чл. 28, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 17.09.2019 г. в 18 ч. на Национална
гребна база „Средец“ в с. Панчарево – София,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на ГК „Електрон“ за 2017 и
2018 г.; 2. финансов отчет за дейността на клуба
за 2017 и 2018 г.; 3. приемане на бюджет на клуба
за 2018 и 2019 г.; 4. освобождаване от отговорност
на УС за дейността през 2017 и 2018 г.; 5. предсрочно освобождаване от УС на Теодор Иванов
Андреев в съответствие с изискванията на чл. 15,
ал. 1, т. 2 от Закона за физическото възпитание
и спорта; 6. избор на нов член на управителния
съвет до изтичане на мандата на УС. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6026
43. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска браншова камара – машиностроене“ (ББКМ), София, на основание
взето решение от 12.06.2019 г. и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно събрание на членовете на
сдружението на 20.09.2019 г. в София, ул. Алабин
№ 16 – 20 (БСК), залата, ет. 1, в 10,30 ч. при следния дневен ред: 1. отчет на председателя и УС
за извършената дейност, финансов отчет и отчет
на контролния съвет; 2. приемане на насоки за
дейност на ББКМ и бюджет за следващия период;
3. разни. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
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ще започне в 11,30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите за провеждане на
събранието са на разположение на членовете в
офиса на сдружението в София, ул. Алабин № 29,
ет. 1, от датата на обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
5981
5. – Управителният съвет на СНЦ „Организация на българските скаути“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на 5.10.2019 г. в 13 ч.
в Шумен, Международен скаутски център, при
следния дневен ред: 1. приемане на финансов
отчет и годишен доклад за дейността на ОБС за
2017 г.; 2. избор на президент/председател на УС
на сдружението; 3. избор на членове на УС на
сдружението; 4. избор на главен скаут и международен комисар на сдружението; 5. приемане и/
или заличаване на скаутски клубове; 6. промяна
на седалището, адреса за управление, адреса
за кореспонденция с НАП на територията на
страната и електронната поща на сдружението;
7. промяна на устава на сдружението.
6042
1. – Управителят на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация по хипербарна
оксигенация“ – Бургас, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.09.2019 г. в
13 ч. в Бургас, хотел „Авеню“, заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. промяна на начина и
органа на управление на сдружението; 2. избор
и назначаване на управителен съвет, състоящ
се от трима членове на сдружението, с мандат
от пет години, като членовете на управителния съвет избират помежду си председател; 3.
приемане на нови членове на сдружението; 4.
промяна в реда и начина за свикване на общо
събрание; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5980
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Лайънс клуб Вида – Видин“,
Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 17.09.2019 г. в 17,30 ч. във Видин,
ул. Г. С. Раковски № 13, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2.
освобождаване на управителния съвет поради
изтичане на мандата му; 3. избор на нов управителен съвет; 4. промяна на седалището на
сдружението; 5. приемане на промени в устава
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6142
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по борба „Стефан Караджа – Елхово“ – Елхово,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
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събрание на членовете на клуба на 19.10.2019 г.
в 14 ч. в Елхово, ул. Пирин № 1, при следния
дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2.
избор на нов контролен съвет; 3. промени в устава
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на членовете.
5989
1. – Управите лни ят съвет на сд ру жен ие
„Общински футболен клуб – Елхово“ – Елхово,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на клуба на 19.10.2019 г.
в 14 ч. в Елхово в ритуалната зала на Община
Елхово при следния дневен ред: 1. избор на нов
управителен съвет; 2. избор на нов контролен
съвет; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на членовете.
6054
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ученически спортен клуб „Орфей“ – Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
протокол от заседание на управителния съвет на
сдружението свиква общо събрание на 9.09.2019 г.
в 10 ч. в Кърджали, кв. Възрожденци, сградата на
СУ „Петко Рачов Славейков“, при следния дневен
ред: 1. промяна на състава на управителния съвет
на УСК „Орфей“; 2. промяна на наименованието
на УСК „Орфей“; 3. промяна в устава на УСК
„Орфей“; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага
с един час, след което се провежда независимо
от броя на присъстващите членове.
6199
5. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб „Лъвчета – 2016“,
гр. Неделино, област Смол ян, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 1, т. 1 от устава на
сдружението свиква извънредно общо събрание
на сдружението на 13.09.2019 г. в 16 ч. на адрес:
гр. Неделино, ул. Ал. Стамболийски № 34А, при
следния дневен ред: 1. регистрация на членовете
на общото събрание; 2. избор на председател,
секретар и преброител/и на събранието; 3. приемане на изменения в устава на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 17 от
устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден, на същото място и
при същия дневен ред в 17 ч. независимо от
броя на присъстващите. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение в седалището на сдружението
на адрес: гр. Неделино, област Смолян, ул. Ал.
Стамболийски № 34А.
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