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София
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерство
на здравеопазването
 Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността
на Висшия съвет по фармация
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 4 от 2009 г. за условия-
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та и реда за предписване и отпускане
на лекарствени продукти
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Министерство на отбраната
 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение на Правилника за
организацията и дейността на Висшия съвет
по фармация (обн., ДВ, бр. 71 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 40 от 2012 г.)
§ 1. Чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Висшият съвет по фармация се състои
от петима представители, определени от министъра на здравеопазването, петима представители на Българския фармацевтичен съюз,
един представител на Българската асоциация
на помощник-фармацевтите, двама представители на Националната здравноо сигурителна
каса и по един представител на фармацевтичните факултети на медицинските висши
училища. Министърът на здравеопазването
е председател на съвета без право на глас.“
§ 2. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Представителите на Българския
фармацевтичен съюз и на Българската асоциация на помощник-фармацевтите във Висшия
съвет по фармация се избират в съответствие
с устава на съответната организация.“
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „три пъти“ се заменят
с „два пъти“.
2. В ал. 7 думите „обикновено мнозинство“
се заменят с „мнозинство от две трети“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Отменя се Правилникът за дейността
на Висшия съвет по фармация (обн., ДВ, бр. 32
от 2000 г.; доп., бр. 73 от 2002 г.).
Министър:
Кирил Ананиев
6610

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
(обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 91 от
2009 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81
и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и 95 от 2014 г.; изм.
с Решение № 5812 на ВАС от 2016 г. – бр. 91
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 7:
„7. условията, редът и принципите, по които
се предписват лекарствени продукти съобразно тяхната разходна ефективност по смисъла
на § 1, т. 28 от допълнителните разпоредби
на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).“
§ 2. В чл. 12, ал. 4 думите „Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)“ се заменят със „ЗЗО“.
§ 3. В чл. 15 след думата „кодеин“ запетаята се заменя с „и“ и думите „и трамадол“
се заличават.
§ 4. В чл. 23 се създава ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 1 – 4 предписването
се осъществява при спазване на утвърдените
фармако-терапевтични ръководства по чл. 259,
ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина.“
§ 5. Създава се нов чл. 23а:
„Чл. 23а. (1) В случаите по чл. 23, ал. 4 при
издаването на протокол за скъпоструващи
лекарствени продукти, за които се извършва
експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО, може да се
предписва лекарственият продукт/терапевтичният курс съобразно неговата разходна ефективност по смисъла на ЗЗО, когато в конкретния
случай са налице терапевтични алтернативи,
лекарствените продукти/терапии имат доказана
сходна ефективност и безопасност за лечение
на заболяването на ЗОЛ, с подобно клинично
протичане и тежест съгласно кратката характеристика на продукта/продуктите.
(2) Условията и критериите, по които се
определя дали лекарствените продукти са
терапевтични алтернативи, са:
1. лекарствените продукти да имат идентични показания в утвърдените кратки характеристики на продуктите;
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2. лекарствените продукти да са еднакво
позиционирани в терапевтичния алгоритъм
на съответното заболяване съобразно утвърдените фармако-терапевтични ръководства;
3. за лекарствените продукти да са приложими еднакви терапевтични показатели като
измерител на терапевтичния резултат;
4. сходната ефективност и безопасност за
лечение на заболяването да е доказана чрез
метаанализи или преки сравнения чрез клинични проучвания.
(3) Определянето на терапевтичните алтернативи съгласно условията и критериите
на ал. 2 се извършва в процедура по чл. 262а,
ал. 3 от ЗЛПХМ.
(4) За всяко заболяване, за терапевтичното
лечение на което се издава протокол, НЗОК
извърш ва а на лиз и оп редел я разход ната
ефективност на терапевтичните алтернативи
посредством изчисляване на съотношението
разход/резултат. За целта се разделя стойността на годишния терапевтичен курс за всеки
лекарствен продукт на постигнатия от него
клиничен резултат, измерен с предварително
избрания измерител на ефективността.
(5) За лекарствените продукти, представляващи терапевтични алтернативи за лечение на
дадено заболяване, НЗОК изготвя информация,
в която посочва в низходящ ред продуктите
съобразно определената им по реда на ал. 4
разходна ефективност. Допустимо е един или
повече лекарствени продукти да имат една и
съща разходна ефективност. Информацията се
одобрява от Надзорния съвет на НЗОК, публикува се на официалната интернет страница
на НЗОК и се актуализира при необходимост/
промяна на относимите обстоятелства.
(6) При издаване на протокол лекарят/
специализираната комисия може да предписва
лекарствен продукт/лекарствени продукти,
които са посочени в информацията по ал. 5
съобразно тяхната разходна ефективност.
(7) Алинея 6 се прилага в случаите на издаване на протокол на здравноосигурено лице за
първи път. При липса на терапевтичен отговор,
наличие на нежелани лекарствени реакции
или по преценка на медицинския специалист,
подкрепена с медицинска обосновка, е допустимо предписване на лекарствен продукт от
наличните терапевтични алтернативи без спазване на принципа за разходна ефективност.“
§ 6. Създава се чл. 23б:
„Чл. 23б. (1) За определяне на разходната
ефективност по чл. 23а, ал. 4 към НЗОК се
създава комисия, която включва трима представители на НЗОК, един представител на
Министерството на здравеопазването и един
представител на Националния съвет по цени
и реимбурсиране на лекарствените продукти.
Съставът на комисията се определя със заповед
на управителя на НЗОК. Комисията приема
правила за работата си.
(2) За подпомагане работата на комисията
могат да бъдат привличани и външни експерти.
(3) Членовете на комисията по ал. 1, както и лицата по ал. 2 не могат да участват в
дейности, свързани с разработването, произ-
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водството, маркетинга, търговията на едро и
дребно със съответния лекарствен продукт.
(4) Членовете на комисията по ал. 1, както
и лицата по ал. 2 са длъжни да не разгласяват
факти и обстоятелства, станали им известни
при или по повод изпълнение на задълженията
им по тази наредба.
(5) На комисията се предоставя информация
за договорените по реда на наредбата по чл. 45,
ал. 9 ЗЗО отстъпки за лекарствените продукти,
за които се определя разходна ефективност и
на терапевтичните алтернативи, както и допълнителна информация при необходимост.“
§ 7. Създава се чл. 23в:
„Чл. 23в. В случаите по чл. 23а, когато
като терапевтична алтернатива е определен
лекарствен продукт по чл. 29, ал. 2 от ЗЛПХМ,
лекарят/специализираната комисия може да
предписва този лекарствен продукт на здравноосигуреното лице, на което се издава протокол,
съгласно принципа за разходна ефективност.“
§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по ред, определен“ се
заменят с „при условия и ред, определени“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Протоколите по ал. 1 се издават за
предписване на лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания в количества
за не повече от 365 дни.“
3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
§ 9. В чл. 25, ал. 2 се създава изречение
второ: „Датата на издаване на протокола
следва да съвпада с датата на издаване на
амбулаторния лист, респективно с датата на
оказване на медицинската помощ (амбулаторна
процедура) по определяне на план на лечение
и проследяване на терапевтичния отговор при
пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 от ЗЗО.“
§ 10. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „съответно – датата на отпускане на
предходното количество от предписаните
продукти“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Протоколите по чл. 24, ал. 1 имат срок
на валидност до 365 календарни дни считано
от датата на заверяването им в регионалната
здравноосигурителна каса. Определянето на
срока на валидност на всеки протокол се извършва по критерии, установени в националните рамкови договори по чл. 53, ал. 1 от ЗЗО.“
§ 11. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При наличие на предписания на повече от една рецептурна бланка (образец
МЗ – НЗОК № 5 по приложение № 6 и образец МЗ – НЗОК № 5А по приложение № 7) с
предписания за различен брой дни рецептите
се изпълняват на датата на най-късия срок,
но не по-малко от 25-ия ден.“
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§ 12. В чл. 48, ал. 1, т. 6 думите „ал. 5“ се
заменят с „ал. 6“.
§ 13. В чл. 58 думите „ал. 1“ се заличават.
§ 14. В чл. 59, ал. 1 думите „ал. 1“ се заличават.
§ 15. В чл. 60 думите „ал. 1“ се заличават.
§ 16. В чл. 61 думите „ал. 1“ се заличават.
§ 17. В чл. 62, ал. 2 думите „ал. 1“ се заличават.

ПАЦИЕНТ

РЗОК №.

Идентификационен номер

здравен район

§ 18. В чл. 63 думите „ал. 1“ се заличават.
§ 19. В чл. 64, ал. 1 думите „ал. 1“ се заличават.
§ 20. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби след думата „прекурсорите“ се
поставя запетая и се добавя „както и чл. 56,
ал. 2 от Закона за здравното осигуряване“.
§ 21. Приложение № 8 към чл. 24, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 24, ал. 1
рег. номер на лечебното заведение

ЕГН (ЛНЧ) на пациента

УИН на лекаря-специалист

дата на раждане ..

 ЕГН

 ЛНЧ

 ССН

 гражданин на ЕС (или по двустранни спогодби)

С Т Р. 3

код на държава

.........................................................................................................................................
име, презиме и фамилия по лична карта

Aдрес: гр.(с) ……………………………………….... ул……..............…………………………№.......
ж.к. ............................................................ ………. бл……….вх……..тел……………………………
IA

.......................................................................
код специалност

(име и фамилия на лекаря)

.................................................................................
(наименование на лечебното заведение и адрес)

.................................................................................
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ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА, ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК/РЗОК №.
Предложение на експертна комисия или специалист по профила на заболяването

дата на
издаване

№.

за
срок:

................................................
брой дни

№. решение на специализирана комисия:

№. амбулаторен лист:

КЛИНИЧНА ДИАГНОЗА

МКБ

.

............................................................................................................................................................................................................................................
УТОЧНЕНА ТЕРАПИЯ (вид, схема и срок на лечение)
Код НЗОК

................................................................................................................................................................................

(търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

дневна/седмична доза: .............................................................................................................................................................................
месечна доза: ................................................... за срок от.........................дни .........................................................................................................
Код НЗОК

................................................................................................................................................................................

(търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

Дневна/седмична доза: .............................................................................................................................................................................
месечна доза: ................................................... за срок от......................... дни ........................................................................................................
Код НЗОК

................................................................................................................................................................................

(търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

Дневна/седмична доза: .............................................................................................................................................................................
месечна доза: ................................................... за срок от......................... дни ........................................................................................................
Общо количество за срока на действие на протокола: ..................................................................................................................................................
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СРОКОВЕ ЗА КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ ...................................................................................................................................
Председател на експертна комисия: ...........................................................

Лекуващ лекар: .................................................

(подпис и печат на лечебното заведение)

(подпис и личен печат)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ЕКСПЕРТИЗА КЪМ ЦУ НА НЗОК/РЗОК
Комисия №.

заседание №.

№.

за срок:

дата:
......................................
брой дни

УТОЧНЕНА ТЕРАПИЯ (вид, схема и срок на лечение)
Код НЗОК

................................................................................................................................................................................

(търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

дневна/седмична доза: .............................................................................................................................................................................
месечна доза: ................................................... за срок от........................ дни .........................................................................................................
Код НЗОК

................................................................................................................................................................................

(търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

Дневна/седмична доза: .............................................................................................................................................................................
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месечна доза: ................................................... за срок от......................... дни ........................................................................................................
Код НЗОК

................................................................................................................................................................................

(търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

Дневна/седмична доза: .............................................................................................................................................................................
месечна доза: ................................................... за срок от......................... дни ........................................................................................................
Общо количество за срока на действие на протокола: ..................................................................................................................................................
Попълва се от РЗОК

Валиден
от

за брой дни

Валиден
до

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СРОКОВЕ ЗА КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ ...................................................................................................................................
Заб.: Комисия №. - номерът съвпада с номера на РЗОК; за ЦУ на НЗОК номерът е “30”

Становище: .......................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Председател на комисия: ...........................................

(подпис и печат на НЗОК/РЗОК)

Външен експерт:

Членове: 1. ........................................................

...........................................
(фамилия и подпис)

(подпис)

2 .........................................................
(подпис)

Заверка от РЗОК при получено решение от НЗОК:

3. ........................................................

Председател на комисия в РЗОК:

4. ........................................................

(подпис)

.........................................
(подпис и печат на РЗОК)

АПТЕКА .................................................................................

(подпис)

рег. №. в РЗОК
дата на отпускане

ОТПУСНАТО: код НЗОК

....................................................................................

ОТПУСНАТО: код НЗОК

....................................................................................

ОТПУСНАТО: код НЗОК

....................................................................................

УИН на магистър фармацевта

(код, търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

АПТЕКА .................................................................................

Отпуснал:
(подпис и печат на аптеката)

рег. №. в РЗОК
дата на отпускане

ОТПУСНАТО: код НЗОК

....................................................................................

ОТПУСНАТО: код НЗОК

....................................................................................

ОТПУСНАТО: код НЗОК

....................................................................................

УИН на магистър фармацевта

(код, търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

АПТЕКА .................................................................................

Отпуснал:
(подпис и печат на аптеката)

рег. №. в РЗОК
дата на отпускане

ОТПУСНАТО: код НЗОК

....................................................................................

ОТПУСНАТО: код НЗОК

....................................................................................

ОТПУСНАТО: код НЗОК

....................................................................................

УИН на магистър фармацевта

(код, търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

АПТЕКА .................................................................................

Отпуснал:
(подпис и печат на аптеката)

рег. №. в РЗОК
дата на отпускане

ОТПУСНАТО: код НЗОК

....................................................................................

ОТПУСНАТО: код НЗОК
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. (1) До публикуване на информация
та по чл. 23а, ал. 5 се издават протоколи за
предписване на лекарствени продукти по
чл. 23, ал. 4 при досегашните условия и по
досегашния ред.
(2) Издадените протоколи до публикуване
на информацията по чл. 23, ал. 5 се изпълняват до изтичане на техния срок.
§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с изключение на § 8, 9, § 10, т. 2, § 12 и 21, които
влизат в сила от 1 януари 2020 г.
§ 24. В чл. 3 от Наредба № 20 от 2001 г. за
условията и реда, при които лекарствените
продукти, съдържащи наркотични вещества,
могат да бъдат освободени от някои мерки
за контрол (обн., ДВ, бр. 49 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 71 от 2010 г., бр. 37 и 104 от 2013 г. и
бр. 68 от 2014 г.) след думата „кодеин“ запетаята се заменя с „и“ и думите „и трамадол“
се заличават.
Министър:
Кирил Ананиев
6599

ВЕСТНИК
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Института по отбрана „Професор Цветан
Лазаров“ (обн., ДВ, бр. 44 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 35 от 2013 г., бр. 82 от 2014 г., бр. 14
и 33 от 2016 г. и бр. 80 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 4 т. 19 се изменя така:
„19. подпомагане защитата и използването
на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които
са юридически лица на бюджетна издръжка
към министъра на отбраната.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

6566

Министър:
Красимир Каракачанов
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-227
от 2 август 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за ад
министрацията, чл. 14 от Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества
и смеси, чл. 14, параграф 5 от Регламент (ЕС)
№ 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета
(OB, L 300, 8.11.2016 г., стр. 14 – 18) във връзка
с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/994 на Ко
мисията от 17 юни 2019 г. за отлагане на датата
на изтичане на срока на одобрението на етофен
прокс за употреба в биоциди от продуктов тип 8
(OB, L 160, 18.06.2019 г., стр. 26 – 27) и Решение
за изпълнение (EC) 2019/1030 на Комисията от
21 юни 2019 г. за отлагане на датата на изтича
не на срока на одобрението на индоксакарб за
употреба в биоциди от продуктов тип 18 (OB, L
167, 24.06.2019 г., стр. 32 – 33) нареждам:
І. Изменям приложение № 1 към Заповед
№ РД-28-208 от 25.09.2013 г. на министъра на
здравеопазването (ДВ, бр. 97 от 2013 г.), изменена
със Заповед № РД-01-29 от 9.02.2015 г. (ДВ, бр. 19
от 2015 г.), Заповед № РД-01-287 от 7.12.2015 г.
(ДВ, бр. 10 от 2016 г.) и Заповед № РД-01-354 от
22.11.2018 г. (ДВ, бр. 102 от 2018 г.), за утвър
ждаване на активните вещества, разрешени в
Европейския съюз за включване в състава на
биоциди, включително изискванията към тях,
както следва:
1. На ред номер 5, в колона 7 „Дата, на която
изтича срокът, за който активното вещество е
включено в списъка“ датата „31 януари 2020 г.“
се заменя с „31 октомври 2022 г.“.
2. На ред номер 19, в колона 7 „Дата, на която
изтича срокът, за който активното вещество е
включено в списъка“ датата „31 декември 2019 г.“
се заменя с „30 юни 2022 г.“.
ІІ. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се публикува на страницата на
Министерството на здравеопазването в интернет.
ІІІ. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на главния държавен здравен инспектор
на Република България.

6675

Министър:
К. Ананиев

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-151
от 13 август 2019 г.
С оглед необходимостта от ефективно осъ
ществяване на минно-технологичната дейност
в съответствие със стратегическите планове за

развитие на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, до
края на съществуването на рудник „Трояново-3“
и заявление с вх. № АУ14-9/23.07.2019 г. на Андон
Андонов – изпълнителен директор на „Мини
Марица-изток“ – ЕАД, на основание § 45, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ДВ, бр. 25 от 2019 г.)
и чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“ във връзка с
чл. 124а, ал. 4, т. 2 и чл. 111, ал. 1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), Решение № 755
от 21.09.2004 г. на Министерския съвет (МС), с
което обект рудник „Трояново-3“, община Радне
во, област Стара Загора, е включен в списъка на
стратегическите обекти от национално значение
в енергетиката; Решение № 655 от 13.07.2005 г.
на МС за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства от находище „Източно
маришки въглищен басейн“; Заповед № РД-0215-41 от 5.07.2018 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за допускане изработването на Специализиран
подробен устройствен план (СПУП) – план за
развитие на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, рудник
„Трояново-3“; Решение по ОВОС № 3-2/1997 г. на
Министерството на околната среда; писмо с изх.
№ ЗНПБ-740/17.03.2010 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ); становище с изх.
№ 26-00-1052/15.12.2017 г. на МОСВ; становище с
изх. № 33-НН-362/21.06.2018 г. на Министерството
на културата; рамков договор от 10.01.2018 г. с
Археологическия музей „Марица-изток“; дого
вор от 3.07.2019 г. с Община Раднево; Решение
№ КЗ-9 от 1995 г. на Комисията за земята към
Министерството на земеделието и хранителната
промишленост за утвърждаване на площадки и
трасета за проектиране и промяна на предназ
начението на земеделските земи за неземедел
ски нужди; писмо с изх. № 70-506/3.02.2011 г.
на за мес т н и к-м и н ис т ъра на земедел ие т о и
храните; писмо с изх. № 70-1049/20.03.2018 г.
на Министерството на земеделието, храните и
горите; удостоверения за приемане на проект за
изменение на кадастралната карта и кадастрал
ните регистри № 25-164857/12.07.2019 г., № 25143928/18.06.2019 г. и № 25-164857/12.07.2019 г. от
началника на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Стара Загора; Решение № 1-I-1 по
протокол № 1/8.04.2019 г. за предварително съ
гласуване за промяна на предназначението на
поземлен имот в горски територии – частна дър
жавна собственост, от Изпълнителната агенция
по горите; писмо с изх. № Е-26-М-515/4.01.2019 г.
н а з а ме с т н и к-м и н ис т ъра н а енерг е т и к ат а;
п исмо с изх. № 9638/7.11.2 018 г. на „Е лек
троразпределение Юг“ – ЕА Д; писмо с изх.
№ ТО-СП-447/6.11.2018 г. на „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕООД, Стара Загора; решения
по протокол № УТАТУ-01-02-38/7.08.2019 г. от
заседанието на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика при МРРБ и Заповед № РД-02-15-79
от 11.04.2019 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
на функции по ЗУТ одобрявам Специализиран
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подробен устройствен план за развитие на „Мини
Марица-изток“ – ЕАД, рудник „Трояново-3“, час
ти от землищата на с. Мъдрец, община Гълъбово,
и с. Полски градец, община Раднево, област Стара
Загора, съгласно приетите графични и текстови
части на документацията, представляваща не
разделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административ
нопроцесуа лни я кодекс настоящата заповед
подлежи на обжалване пред Административ
ния съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.

6683

За министър:
Н. Нанков

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-519
от 2 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Врачеш, община Ботевград,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6616
ЗАПОВЕД № РД-18-520
от 2 август 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 кадас
търа и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Абрит, община Крушари,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6617
ЗАПОВЕД № РД-18-521
от 2 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Александрия, община Крушари, област Добрич.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6618
ЗАПОВЕД № РД-18-522
от 2 август 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 кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Бистрец, община Крушари,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6619
ЗАПОВЕД № РД-18-523
от 2 август 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 кадас
търа и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Габер, община Крушари,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6620
ЗАПОВЕД № РД-18-524
от 2 август 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 кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Добрин, община Крушари,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6621
ЗАПОВЕД № РД-18-525
от 2 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
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за неурбанизираната територия в землището на
с. Полковник Дяково, община Крушари, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6622

кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Телериг, община Крушари, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6626

ЗАПОВЕД № РД-18-526
от 2 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Поручик Кърджиево, община Крушари, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6623

ЗАПОВЕД № РД-18-530
от 5 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Ефрейтор Бакалово, община Крушари, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6627

ЗАПОВЕД № РД-18-527
от 2 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Северняк, община Крушари,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6624

ЗАПОВЕД № РД-18-531
от 5 август 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 кадас
търа и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Загорци, община Крушари,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6628

ЗАПОВЕД № РД-18-528
от 2 август 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 кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Северци, община Крушари,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6625
ЗАПОВЕД № РД-18-529
от 2 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам

ЗАПОВЕД № РД-18-532
от 5 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Земенци, община Крушари,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6629
ЗАПОВЕД № РД-18-533
от 5 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Зимница, община Крушари, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6630
ЗАПОВЕД № РД-18-534
от 5 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Капитан Димитрово, община Крушари, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6631
ЗАПОВЕД № РД-18-535
от 5 август 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 кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Коритен, община Крушари,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6632
ЗАПОВЕД № РД-18-536
от 5 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Лозенец, община Крушари, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6633
ЗАПОВЕД № РД-18-537
от 5 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
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и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Огняново, община Крушари,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6634
ЗАПОВЕД № РД-18-538
от 6 август 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗК ИР, Решение
№ 702 8 о т 17.12.2012 г. на A д м и н ис т рат и в
ни я съд – Софи я-град, постановено по адм.
дело № 4226/2 011 г., доп ъ л нено с Решен ие
№ 1837 от 21.03.2014 г. на A дминистративни я
съд – Софи я-град, постановено по адм. дело
№ 42 2 6/ 2 011 г., о д о б р я в а м к а д а с т р а л н а т а
карта и кадастралните регистри за поземле
ни имоти с идентификатори: 11394.1796.1033,
11394.1796.2198, 11394.1796.2199, 11394.1796.1034,
и част та относно границата меж ду поземлени
и мо т и с и ден т ифи к ат ори: 11394.1796.1725 и
11394.1796.1034, с. Вла да я, ра йон „Ви т оша“,
Столична община, област Софи я.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6635
ЗАПОВЕД № РД-18-539
от 7 август 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 кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Бояново, община Грамада,
област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6636
ЗАПОВЕД № РД-18-540
от 7 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Бранковци, община Грамада,
област Видин.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6637

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6641

ЗАПОВЕД № РД-18-541
от 7 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Водна, община Грамада, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6638

ЗАПОВЕД № РД-18-545
от 13 август 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Братово, община Бургас, област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 6.08.2018 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.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6642

ЗАПОВЕД № РД-18-542
от 7 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Медешевци, община Грамада,
област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6639
ЗАПОВЕД № РД-18-543
от 7 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в зем
лището на с. Милчина лъка, община Грамада,
област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6640
ЗАПОВЕД № РД-18-544
от 7 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Тошевци, община Грамада, област Видин.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 553
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватиза
ция чрез публичен търг за следните обекти:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.619.54.2.110 (помещен ие), Софи я, ж.к.
Левски Зона В, бл. 13, вх. Д, ет. 1, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „По
дуяне“, със съответното му право на строеж;
поземлен имот с идентификатор 68134.705.148
(без разположената в него сграда с идентифи
катор 68134.705.148.1, която е освидетелствана
като опасна и подлежи на разрушаване), реална
част от У ПИ I, кв. 211, м. Христо Смирнен
ски – Слатина, София, ул. Борис Новоселски
№ 16, общински нежилищен имот, стопанис
ва н о т ра йон „С лат и на“; позем лен и мо т с
идентификатор 68134.408.329 (дворно м ясто,
представляващо У ПИ V II – „Зa обслужване“,
кв. 150, м. Подуяне – Центъра), без построената
в него сграда с идентификатор 68134.408.329.1,
София, район „Оборище“, ул. Хан Омуртаг № 3,
на ъгъла на бул. Ситняково и ул. Черковна,
обособена част от имуществото на „Софийски
имоти“ – ЕА Д; поземлен имот с идентифика
тор 02659.2195.1747 (представляващ УПИ I-1747,
кв. 58А) и едноетажна сграда с идентификатор
02659.2195.1747.1, гр. Банк я, ул. Стара планина,
ъгъла с ул. Максим Горки, общински нежи
лищен имот, стопанисван от район „Банк я“;
у р ег у л и р а н по з е м лен и мо т ( У П И) I-1 358 ,
к в. 53, м. Ст удентск и град, Софи я, бул. Д-р
Г. М. Димитров, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Студентски“; урегулиран
поземлен имот (У ПИ) II – „За коо“, кв. 53А,
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м. Студентски град, София, ул. Иван Багрянов,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Студентски“; урегулиран поземлен имот
(У ПИ) III – „За коо“, кв. 53А, м. Студентски
град, София, бул. Д-р Г. М. Димитров, общин
ски нежилищен имот, стопанисван от район
„Студентски“.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване
то на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационните
сделки за съответните обекти.
Председател:
Е. Герджиков
6560

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 540
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план във връзка със стартирана процедура по
промяна предназначението на земеделски земи за
поземлени имоти с идентификатори: 02837.5.704,
02837.5.705, 02837.5.706, 02837.5.707, м. Камбуров
път, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Батак, одобрени със Заповед
№ РД-18-10 от 12.04.2011 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
2. Одобрява подробни устройствени плано
ве – план за регулация, план за застрояване и
парцеларни планове за необходимите довеждащи
проводи във връзка с процедура за промяна пред
назначението на земеделски земи за поземлени
имоти с идентификатори: 02837.5.704, 02837.5.705,
02837.5.706, 02837.5.707, м. Камбуров път, по ка
дастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Батак, одобрени със Заповед № РД-18-10 от
12.04.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
3. Възлага на кмета на община Батак изпъл
нение на решението.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУ Т в 30-дне
в е н с р о к о т о б н а р о д в а н е т о в „ Дъ р ж а в е н
вестник“ решението подлеж и на обжалване
чрез Община Батак пред А дминистративния
съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
6657

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 184
от 24 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 12 и ал. 2
от ЗМСМА, чл. 103, ал. 1, т. 1, чл. 104, ал. 1,
чл. 105, т. 2, чл. 107, чл. 126, ал. 4 и чл. 127, ал. 6
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от ЗУТ, протокол с вх. № 92-00/909 от 14.03.2019 г.
от проведено обществено обсъждане на ОУП и
информация за преценка необходимостта от еколо
гичната оценка към него по чл. 127, ал. 1 от ЗУТ,
Решение № I от протокол № 3 от 13.06.2019 г. на
ЕСУТ при Община Велинград по чл. 127, ал. 3
от ЗУТ, изпълнени съгласувателни процедури по
чл. 127, ал. 2, т. 2 от ЗУТ за положителни стано
вища и съгласувания на ОУП – гр. Велинград,
с. Драгиново и землищата им, Общинският съ
вет – Велинград, реши:
Одобрява окончателен проект на общ устрой
ствен план на гр. Велинград, с. Драгиново и
землищата им, със съответните, неизменна част
от него: схеми, правила и нормативи за него
вото прилагане, както и определените с общия
устройствен план:
1. обща структура на територията – предмет
на плана, и преобладаващото предназначение
на съставните и структурните части – место
положението и границите на териториите за
населени места; земеделските територии; гор
ските територии; териториите за природозащита;
териториите за културно-историческа защита;
нарушените територии за възстановяване и тери
ториите със специално, с друго или със смесено
предназначение;
2. общ режим на устройство на всяка от
териториите по т. 1 със съответните правила и
нормативи;
3. разположение на мрежите и съоръженията
на техническата инфрастру кт у ра на територи
ята на общината и връзк ите им с териториите
на съседните общини и с инфраст ру кт у рни
мреж и, съоръжени я и обекти от национално
значение;
4. територии с публична държавна и с публич
на общинска собственост и режимът на тяхното
устройство;
5. застрашени от бедствия територии, опре
делени съобразно картите, изготвени по реда на
наредбата по чл. 6, ал. 2 и общинските планове
по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита при бедствия,
както и необходимите превантивни мерки и начин
на устройство и защита;
6. територии за активно прилагане на ланд
шафтноустройствени мероприятия и естетическо
оформяне.
Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Велинград.
Председател:
А. Мареков
6645

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 114
от 29 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Ви
дин, одобрява проект за изменение на общ
устройствен план на община Видин, с който
предназначението на имот с идентификатор
57131.68.100 по кадастралната карта, местност
Блато, землище с. Покрайна, община Видин, се
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променя от територия с предназначение „Съпът
стващо транспортно и изолационно озеленяване“
в територия с предназначение за „Обществено
обслужващи функции“.
Председател:
Г. Велков
6662
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(СМФ) – за производствена и обслужваща дей
ност“, с устройствени показатели: Пл. на застр.
макс. 70%, Кинт. до 2,5 и Пл. на озел. мин. 40%.
2. Възлага на кмета на община Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия
по изпълнение на решението.
Председател:
И. Пенчев
6568

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 173
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Габрово, одобрява подробен устрой
ствен план – комуникационно-транспортен план
за пътна връзка от път III-4403 „Габрово – Ряз
ковци – Ветрово – Шипчени – Козирог – Сев
л иево – Дря ново“ и под р о б ен ус т р ойс т в ен
план – парцеларен план за трасе на водопровод
до ПИ с идентификатор 14218.729.1 по КК на
гр. Габрово.
Председател:
Л. Георгиева
6569

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 51-9
от 30 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проект за частично изменение
(ЧИ) на общ устройствен план на община (ОУПО)
Добрич за проектен ПИ 72624.207.39 (образуван
от разделяне на ПИ 72624.207.13) в землището
на гр. Добрич за промяна от „земеделска терито
рия – обработваема земя нива“ в „устройствена
зона предимно производствена (ПП) – за произ
водствени и складови дейности“ с устройствени
показатели: Пл. на застр. макс. 80%, Кинт. до 2,5
и Пл. на озел. мин. 20 %.
2. Възлага на кмета на община Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия
по изпълнение на решението.
Председател:
И. Пенчев
6567
РЕШЕНИЕ № 51-10
от 30 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проект за частично изменение
(ЧИ) на общ устройствен план на община (ОУПО)
Добрич за ПИ 72624.474.108 (стар ПИ 72624.474.21)
в землището на гр. Добрич за промяна от „земе
делска територия – обработваема земя нива“ в
„устройствена зона смесена многофункционална

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 1070
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
от ЗУТ и протокол № 7 от 2019 г. на ОЕСУТ,
т. 30, Общ и нск и я т с ъве т – г р. Ко с т и нбр од,
одобрява проект за ПУП – ПП (подробен ус
тройствен план – парцеларен план) за елементи
на инфраструктура довеждащо водоснабдява
не на с. Дръмша, с. Дреново и с. Чибаовци,
община Костинброд, с трасе на водопрово
да – път II-81 София – Лом, път III-8102 Бучин
проход, Дръмша, Дреново и в землището на
селата: Землище на Бучин проход през позем
лени имоти 07171.0.119, 07171.0.120 – полск и
пътища, общинска собственост, 07171.0.121 – во
д н и т ечен и я и п лощ и – д ърж а вна собс т ве
н о с т, 0 7171 . 6 8 .1 9, 0 7171 . 6 8 . 2 0 , 0 717. 6 8 . 31 ,
07171.68.32, 07171.68.34, 07171.68.49, 07171.68.53,
0 7171 . 6 8 . 5 4 – н и в и – ч а с т н а с о б с т в е н о с т,
07171.68.30, 07171.68.40, 07171.68.52 – ниви – об
щинска собственост, 07171.68.55 – гори в зе
меделск и земи, стопанисвани от общината,
07171.77.182 – мери и пасища – общинска соб
ственост, 07171.104.10 – гори – частна собстве
ност, 07171.104.20, 07171.105.15 – гори – държавна
собственост, и 07171.85.20, 07171.85.17 – лива
ди – частна собственост; землище на с. Дреново през поземлени имоти 23707.0.264 – водни
т ечен и я и п лощ и – о бщ и нск а с о б с т вено с т,
23707.29.136, 23707.29.116, 23707.29.115 – лива
ди – общинска собственост, 23707.0.134 – транс
пор т н и т ери т ори и – общ и нска собс т венос т,
23707.0.177, 23707.0.142 – полски пътища – общин
ска публична, 23707.0.417 – водни течения и пло
щи – държавна собственост, 23707.23.27 – гори
в земеделск и земи, стопанисвани от общи
ната, 23707.72.1 – гори – частна собственост,
23707.72.3 – горск и път ища – държавна соб 
ственост, 23707.72.4, 23707.72.5 – гори – дър
ж а вн а с о б с т в ено с т; землище на с. Дръмша
през поземлени имоти 23844.0.135, 23844.0.53,
23844.0.114, 23844.0.401 – полски пътища – об
щ и н с к а с о б с т в е н о с т, 2 3 8 4 4 . 0 . 4 5 – т р а н с 
пор т н и т ери т ори и – общ и нска собс т венос т,
23844.0.306 – ливада – държавна собственост,
23844.21.9, 23844.21.10 – ливада – частна собстве
ност, 23844.12.104 – ливади – общинска собстве
ност; землище на Понор през поземлени имоти
57529.0.20, 57529.25.4, 57529.0.120 – гори – дър
ж а вна собс т венос т, 57529.0.21 – полск и п ъ
т и щ а – о б щ и н с к а с о б с т в е н о с т, 5752 9. 0 . 2 5,
81356.0.39, 57529.0.24, 57529.0.158 – водни те
ч е н и я и п л о щ и – о б щ и н с к а с о б с т в е н о с т,
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57529.0.30 – полски пътища – общинска собстве
ност, 57529.0.166, 57529.19.18, 57529.19.72, 57529.0.28
и 57529.19.89 – ниви – общинска собственост,
57529.19.48, 57529.19.68, 57529.19.69 – ниви – част
на с о б с т вено с т; землище на Чибаовци п р е з
позем лени имот и 81356.0.23 – мери и паси
ща – общинска собственост, 81356.0.39 – вод
ни течения и площи – общинска собственост,
81356.39.4, 81356.39.12 – ниви – частна собстве
ност, 81356.64.3 – гори – частна собственост.
Председател:
Ат. Тенев
6583

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 103
от 31 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Мом
чилград, одобрява ПУП – ПР с регистър на
засегнатите имоти за контура на обект „Добив
на подземни богатства – метални полезни из
копаеми – златно-сребърни руди от находище
„Седефче“, участък „Централен“, община Мом
чилград, област Кърджали“, съгласно графичната
част на проекта с възложител „Горубсо – Кър
джали“ – АД, представлявано от Живка Кова
чева – изпълнителен директор.
Председател:
Ю. Юсеин
6601
РЕШЕНИЕ № 105
от 31 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – Момчилград, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за ВиК схема за имот
№ 02155.1.36, землище на с. Багрянка, ЕКАТТЕ
02155, община Момчилград, собственост на Гю
лезар Мюмюн Хайрула.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
действията по изпълнение на решението.
Председател:
Ю. Юсеин
6602

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 713
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 16 и чл. 134,
ал. 1, т. 1 от ЗУТ – нова социално-икономическа
обстановка, влязъл в сила общ устройствен план на
Община Панагюрище и Решение № 9 от 25.06.2019 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията Общинският съвет – гр. Панагюри
ще, реши:

ВЕСТНИК
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Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с
обхват поземлен имот с № 000300, с площ 88,259 дка
в землището на с. Поибрене, община Панагюрище,
с който за същия имот се обособяват 12 квартала
с 65 урегулирани поземлени имота – жилищно
строителство, обслужваща нова улична мрежа,
максимално съобразена със съществуващи на
място черни пътища.
Проектът се намира в общинската администра
ция – Панагюрище, пл. 20 април № 13, ет. 2, стая
212, и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Панагюрище, пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
Хр. Калоянов
6603
РЕШЕНИЕ № 714
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1 от ЗУТ – нова социално-икономическа обста
новка, влязла в сила нова законова уредба – Закон
за устройство на територията (ЗУТ) и наредбите
към него, влязъл в сила общ устройствен план
и Решение № 7 от 25.06.2019 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
на гр. Панагюрище, обхващащ жилищната зона
на запад от р. Луда Яна с площ 195 ха в следните
граници:
изток – поречието на р. Луда Яна и ул. Георги
Бозаджиев;
запад – градска строителна граница до преси
чането с ул. Княз Борис І и на север до ул. Чу
чура, последните западни квартали на града (в
строителни граници);
север – р. Мареш, квартали 16, 17, новопроек
тирани квартали до кв. 1 и р. Луда Яна;
юг – околовръстен път до пресичането му с
ул. Пятигорск,
и преодобрява запазващите се работни устрой
ствени планове за всички квартали в обхвата на
плана съгласно приетата графична и текстова част
на документацията, неразделна част от решението.
Проектът се намира в общинската админи
страция – Панагюрище, пл. 20 април № 13, ет. 2,
стая 212, и може да се прегледа от заинтересо
ваните лица.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Панагюрище, пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
Хр. Калоянов
6604
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РЕШЕНИЕ № 717
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 109, ал. 1,
т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, заявление вх.
№ ТСУ-2425/19.02.2019 г. на Мария Валентино
ва Иванова и Решение № 10 от 25.06.2019 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията Общинският съвет – гр. Панагю
рище, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на ел.
кабел за захранване на имот с идентификатор
55302.38.391 в местността Гледя – землище на
гр. Панагюрище, община Панагюрище.
Трасето преминава през следните имоти съ
гласно приложения регистър:
имот № 55302.38.334 – за селскостопански,
горски, ведомствен път;
имот № 55302.38.355 – за селскостопански,
горски, ведомствен път;
имот № 55302.38.391 – нива;
имот № 55302.513.21 – за селскостопански,
горски, ведомствен път,
съгласно приетата графична и текстова част на
документацията, неразделна част от решението.
Проектът се намира в общинската админи
страция – Панагюрище, пл. 20 април № 13, ет. 2,
стая 212, и може да се прегледа от заинтересо
ваните лица.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Панагюрище, пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
Хр. Калоянов
6605

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 226
от 17 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
одобрява ПУП – ПП за обект: „Оптична кабелна
линия на „Нетгард“ – ООД, от съществуваща
шахта ШКС 02 (в с. Белащица) през с. Браниполе
до големи клиенти в община „Родопи“. Проект
ното трасе преминава през улици от уличната
мрежа в селата Белащица и Браниполе и местни
пътища в землищата на същите села съгласно
приложения ПУП – парцеларен план, регистър
на засегнатите имоти и обяснителна записка,
изработени от лицензиран проектант, Решение
№ 39, взето с протокол № 5 от 21.05.2019 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

6661

Председател:
Г. Вълева
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ОБЩИНА САДОВО
РЕШЕНИЕ № 570
от 2 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № V, взето с про
токол № 11 от 21.06.2019 г. на ОЕСУТ при Община
Садово, Общинският съвет – гр. Садово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план (ПУП – ПП) на подземен линеен
обект на техническата инфраструктура – трасе на
захранващ кабел НН 1 kV от новомонтирано табло
на стълб № 11, извод „Д“, ТП 4 за електрозахран
ване на поземлен имот (ПИ) 056005 в землището
на с. Катуница, община Садово, преминаващо по
улица с осови точки 41-42-43, и ПИ 000279 с начин
на трайно ползване (НТП) – полски път, публична
общинска собственост, нанесено на проекта в чер
вен цвят и определено с координати на чупките.
Решението може да бъде обжалвано от заинте
ресованите лица по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Ад
министративния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“. Жалбите
се подават чрез Общинския съвет – гр. Садово, до
Административния съд – Пловдив, по реда на АПК.
Председател:
Ат. Телчаров
6614
РЕШЕНИE № 572
от 2 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на тери
торията и Решение № ІV, взето с протокол № 11
от 21.06.2019 г. на ОЕСУТ при Община Садово,
Общинският съвет – гр. Садово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план (ПУП – ПП) на подземен линеен
обект на техническата инфраструктура – трасе
на захранващ кабел НН 1 kV от съществуващ ТП
„КЕМЕРА“ за електрозахранване на поземлен
имот (ПИ) 006038, м. Калевото, в землището
на с. Катуница, община Садово, преминаващо
през ПИ 000150 с начин на трайно ползване
(НТП) – пасище, мера – публична общинска
с о б с т вено с т, п р е з П И 0 0 0160 с Н Т П – к а
нал – публична общинска собственост, по ПИ
000161 с НТП – полски път – публична общин
ска собственост, по ПИ 000163 с НТП – полски
път – публична общинска собственост, през
ПИ 000164 с НТП – канал, публична общинска
собственост, и по ПИ 000165 – полски път – пуб
лична общинска собственост, нанесено на про
екта в червен цвят и определено с координати
на чупките.
Решен ие т о може да б ъде обж а л ва но о т
заинтересованите лица по реда на чл. 215 от
ЗУТ пред Административния съд – Пловдив, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държа
вен вестник“. Жалбите се подават чрез Общин
ския съвет – гр. Садово, до Административния
съд – Пловдив, по реда на АПК.
Председател:
Ат. Телчаров
6615
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ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 1297
от 31 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № VI от про
токол № 3 от 23.04.2019 г. на ОЕС Общинският
съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПП
за определяне на трасе на електропровод от
ТП „4“ в с. Ковачево до БКТП „2“ в с. Злоку
чене. Трасето на електропровода започва от
съществуващ ТП „4“ в с. Ковачево, минава през
имоти с идентификатори 37491.12.210 (пасище,
мера), 37491.21.264 (територии за транспорт),
37491.11.302 (водни течения), 37491.22.277 (тери
тории за транспорт) и 37491.22.278 (отводнителни
канали) по КК на землище с. Ковачево и през
имоти с идентификатори 31214.13.192 (територии
за транспорт) и 31214.20.9901 (населено място)
по КК на землище с. Злокучене и достига до
БКТП „2“. Сервитутът на кабела е 0,60 м от
двете страни на ел. провода. Дължината на
проектното трасе на електропровода е около
2594,80 м.
Проектът се намира на разположение в сгра
дата на общината, ул. Александър Стамболийски
№ 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решени
ето подлежи на обжалване пред Административ
ния съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – гр. Септември,
в 30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
К. Тодорин
6667

ОБЩИНА ТРЯВНА
РЕШЕНИЕ № 114
от 31 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Трявна, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване за частично
изменение на застроителния и регулационния
план на кв. Божковци, гр. Трявна, касаещ УПИ
І – за стопански дейности, УПИ ІІ-1987, УПИ
ІІІ-1988, УПИ ІV-1989 и УПИ ІХ-2291 от кв. 4,
улица с о.т. 6 – о.т. 17 и УПИ ІІ – за кметство и
трафопост, от кв. 3.
С ПУП – план за регулация се предвижда пре
махване на улица с о.т. 6 – о.т. 17 с цел формиране
на нов урегулиран имот – УПИ ХІ-59 с отреждане
„за обществено обслужване“, който съответства
на ПИ 73403.110.59 по КК. С ПУП – план за
регулация се предвижда още:
– УПИ І – за стопански дейности, от кв. 4
да се промени на УПИ І-60, който съответства
на ПИ 73403.110.60 по КК, като отреждането „за
стопански дейности“ се запазва;
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– УПИ ІІ-1987, УПИ ІІІ-1988 и УПИ ІV-1989
от кв. 4, които съответстват на ПИ 73403.110.61,
ПИ 73403.110.62 и ПИ 73403.110.63 от КК, като
отреждането се запазва;
– УПИ ІХ-2291 от кв. 4 да се промени на УПИ
ІХ-58, който съответства на ПИ 73403.110.58 по
КК с отреждане „за жилищно строителство“;
– УПИ ІІ – за кметство и трафопост, от кв. 3
да се промени на УПИ Х-56, който съответства
на ПИ 73403.110.56 от КК, като отреждането „за
кметство и трафопост“ се запазва; след измене
нието този имот се приобщава към кв. 4, като
между него и УПИ ІІІ – за трафопост, от кв. 3
се формира участък в регулационния план на
кв. Божковци с обозначение „водно течение“,
съответстващ на ПИ 73403.110.55 от КК, пред
ставляващ дере.
Регулационните линии на новообразуваните
имоти се поставят в съответствие с имотните
граници от КК, с изключение на югозападната
граница на УПИ І-60 – за стопански дейности, и
западната граница на УПИ Х-56 – за трафопост,
които се запазват.
Площите на новообразуваните урегулирани
поземлени имоти в резултат на частичното из
менение на ЗРП на кв. Божковци са:
– УПИ І-60 – за стопански дейности, с площ
4200 кв. м;
– УПИ ІІ-1987 с площ 454 кв. м;
– УПИ ІІІ-1988 с площ 492 кв. м;
– УПИ ІV-1989 с площ 529 кв. м;
– УПИ ІХ-58 – за жилищно строителство, с
площ 508 кв. м;
– УПИ Х-56 – за кметство и трафопост, с
площ 1915 кв. м;
– УПИ ХІ-59 – за обществено обслужване, с
площ 270 кв. м.
С ПУП – план за застрояване се предвиждат
следните градоустройствени показатели:
За УПИ І-60 – за стопански дейности, УПИ
Х-56 – за кметство и трафопост, и УПИ ХІ-59 – за
обществено обслужване:
– Зона

– Оо (обществено об
служване);
– Плътност на застро – макс. 80%;
яване
– Кинт.
– макс. 2;
– Озеленяване

– мин. 20%;

– Характер на застро – нискоетажно до 10 м;
яване
– Начин на застрояване – свободно.
За УПИ ІХ-58 – за жилищно строителство:
– Зона

– Жм (жилищно ниско
етажно застрояване);
– Плътност на застро – макс. 60%;
яване
– Кинт.
– макс. 1,2;
– Озеленяване

– мин. 40%;

– Характер на застро – нискоетажно до 10 м;
яване
– Начин на застрояване – свободно.
С ПУП – план за застрояване се въвеждат
ограничителни линии на застрояване.
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На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване до Админи
стративния съд – Габрово, чрез Община Трявна.
Председател:
С. Кръстева

6680

6. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-81 о т 21.08.2019 г. за обек т: Основен
ремонт (рехабилитация) на Път III-2077 Каб
лешково – Межден от км 11+000 до км 18+672
и от км 18+772 до км 20+564,83. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за стро
еж подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
30-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
6684
19. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 126/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле
гия – София, Райна Георгиева Димитрова – адво
кат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от три месеца.
6585
19а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 106/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле
гия – София, Константин Мирчев Мирчев – адво
№

Област на висшето
образование

Професионално
направление
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кат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от три месеца.
6586
19б. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 83/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле
гия – София, Ваньо Константинов Миланов – ад
вокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от три месеца.
6587
19в. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 127/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле
гия – София, Роберта Спасова Тошкова-Кирче
ва – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от три месеца.
6588
19г. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 112/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле
гия – София, Мариела Йорданова Стайкова – ад
вокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от три месеца.
6589
35. – Икономическият университет – Варна,
на основание Решение № 241 от 25.04.2019 г. на
Министерския съвет и решения на съответните
факултети обявява конкурси за прием на док
торанти за учебната 2019/2020 г. по следните
докторски програми:
Докторска програма

Държавна поръчка
ред.

зад.

1.

3. Социални, стопански и 3.7. Администрация Социално управление
правни науки
и управление

3

-

2.

3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

По л и т и че с к а и коно м и я
(обща икономическа теория)

2

-

3.

3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

Финанси

3

1

4.

3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

Статистика и демография

1

-

5.

3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

Счетоводна отчетност, кон
трол и анализ на стопан
ската дейност

4

0

6.

3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

Икономика и управление
(строителство и недвижима
собственост)

2

-

7.

3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

Икономика и управление
(търговия)

2

-

8.

3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

Индустриален бизнес

2

-
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Държавна поръчка
ред.

зад.

Аграрен бизнес

2

-

10. 3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

Стокознание

1

-

11. 3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

Оптимално управление на
икономически системи

2

-

12. 3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

Маркетинг

4

-

13. 3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

С в е т овно с т оп а нс т в о и
меж д у народни икономи
чески отношения

1

-

14. 3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

Приложение на изчисли
телната техника в иконо
миката

3

-

15. 3. Социални, стопански и 3.9. Туризъм
правни науки

Икономика и управление
(туризъм)

4

-

3

-

39

1

9.

3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

16. 4. Природни науки, матема 4.6.Информатика и Информатика
тика и информатика
компютърни науки
Общо:
Срок за подаване на док у менти в отдел
НИДД – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За документи и информация – отдел
„Научноизследователска дейност и докторантура“,
кабинет 503, тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@
ue-varna.bg, e.kirecheva@ue-varna.bg.
6658
36. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурси за следните академични длъжности:
професор за цивилен служител в катедра „Орга
низация на военни формирования на тактическо
ниво“ на факултет „Навигационен“ в област
на висше образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална
сигурност, интегрална конкурсна научна специ
алност „Организационно поведение, лидерство и
екипност“, учебна дисциплина „Организационно
поведение“ – един; главен асистент за цивилен
сл у ж ител в „Департамент за след дипломна
квалификация и обучение на чуждестранни сту
денти“ в област на висше образование 3. Соци
ални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
докторска програма „Организация и управление
извън сферата на материалното производство
(Национална сигурност)“, учебна дисциплина
„Лидерска подготовка – тренинги“ – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки: на тел.: 052/55 22 34, 052/55
22 22 – централа, и на сайта на училището: www.
naval-acad.bg. Подаване на документи: ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“, ул. Васил Друмев № 73, регистратура
за некласифицирана информация, ет. 1.
6607
68. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съоб
щава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри

за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проект, изработен от правоспособно
лице по ЗКИР. С проекта се изменят граници на
поземлени имоти, грешно отразени в кадастрал
ната карта, поради неправилно отразен участък
от път III-807 (Върбица – Скобелево) от км 0+000
до км 11+800. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Върбица, община
Димитровград, област Хасково – 76087.21.66,
76087.21.133, 76087.22.1, 76087.22.12, 76087.22.61,
76087.22.62, 76087.24.14, 76087.24.53, 76087.24.57,
76087.24.84, 76087.24.85, 76087.24.86, 76087.24.133,
76087.66.83, 76087.73.105, 76087.73.110, 76087.80.154;
за с. Скобелево, община Димитровград, област
Хасково – 66831.10.19, 66831.10.20, 66831.10.22,
66831.10.23, 66831.10.26, 66831.11.3, 66831.11.4,
66831.11.5, 66831.11.18, 66831.11.19, 66831.12.70,
66831.12.72, 66831.12.73, 66831.12.99, 66831.12.432,
66831.17.35, 66831.17.38, 66831.17.69, 66831.26.16,
66831.26.17, 66831.31.18, 66831.31.19, 66831.31.139,
66831.31.140, 66831.31.141, 66831.31.144, 66831.33.82,
66831.33.130, 66831.33.149, 66831.33.150, 66831.43.1,
66831.43.17, 66831.43.192, 66831.43.197, 66831.44.472,
66831.45.473, 66831.73.406, 66831.73.427, 66831.74.350,
66831.78.350, 66831.78.482, 66831.79.389, 66831.79.402,
66831.80.359, 66831.80.401, 66831.81.350, 66831.83.350,
66831.84.359, 66831.85.358, 66831.85.364, 66831.90.366,
66831.90.367, 66831.91.4, 66831.91.364, 66831.92.7,
66831.92.8, 66831.92.9, 66831.92.364, 66831.92.491,
66831.93.350, 66831.94.350, 66831.94.493, 66831.94.387,
66831.95.350, 66831.95.493, 66831.96.341, 66831.96.344,
66831.96.345, 66831.96.346, 66831.96.350, 66831.96.493,
66831.97.1, 66831.98.495, 66831.100.369, 66831.100.370,
66831.100.371, 66831.100.373, 66831.101.1, 66831.101.2,
66831.101.3, 66831.101.4, 66831.101.5, 66831.101.6,
66831.101.7, 66831.101.8, 66831.101.24, 66831.101.25,
66831.102.1, 66831.102.11, 66831.102.14, 66831.102.15,
66831.103.1, 66831.103.8, 66831.103.13; за с. Зетьово,
община Чирпан, област Стара Загора – 30819.13.30,

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

30819.13.31, 30819.13.304, 30819.15.18, 30819.21.1,
30819.94.18, 30819.94.19, 30819.94.52, 30819.94.120,
30819.94.265, 30819.94.273, 30819.94.448, 30819.94.451,
30819.96.1, 30819.98.412, 30819.98.650, 30819.103.32,
30819.115.11, 30819.115.12, 30819.115.13, 30819.115.14,
30819.115.15, 30819.115.72, 30819.118.90, 30819.118.140,
3 0 819.118 . 58 3, 3 0 819.1 2 2 . 3 4 4 , 3 0 819.1 2 2 . 352 ,
30819.122.375, 30819.122.413. Проектът за изменение
се намира в службите по геодезия, картография и
кадастър – Стара Загора и Хасково. В 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
проекта и да изразят писмено становище с пред
ставяне на доказателства.
6644
156. – Столичната община 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 са
издадени заповеди за отчуждаване на недвижими
имоти, попадащи в улична регулация в обхвата
на обект – публична общинска собственост: „Из
граждане на канализация и подмяна на съществу
ващи водопроводи в кв. 150, местност Суха река,
к-с Ботевградско шосе – север, район „Подуяне“,
съгласно влязъл в сила план за регулация на м.
Суха река, к-с Ботевградско шосе – север, район
„Подуяне“, обхващащ кв. 150, кв. 150а, кв. 150б,
кв. 150в, кв. 150г, одобрен със Заповед № РД50-09-136 от 11.04.1983 г. на главния архитект на
София, и действащия ЧЗРП, одобрен със Заповед
№ РД-50-697 от 25.07.1995 г. на главния архитект
на София, утвърден с Решение № 85 по протокол
№ 56 от 6.08.2003 г. на СОС, както следва: Заповед
за отчуждаване № СОА19-РД40-38 от 16.04.2019 г.
на кмета на Столичната община на поземлен
имот с проектен идентификатор 68134.604.9013
(незастроен), с площ за отчуждаване 8 кв. м
съгласно скица-проект за изменение на КККР,
представляващ реална част от поземлен имот с
идентификатор 68134.604.179 по КККР, одобрени
със Заповед № РД-18-4 от 9.03.2016 г. на и.д. на
АГКК, намиращ се в гр. София, район „Поду
яне“. Липсват данни за собственика на 8 кв. м
от отчуждавания имот. Заповед за отчуждаване
№ СОА19-РД40-46 от 16.04.2019 г. на кмета на
Столичната община на поземлен имот с прое
ктен идентификатор 68134.604.9090 (незастроен),
с площ за отчуждаване 7 кв. м съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от поземлен имот с идентификатор
68134.604.9061 по КККР, одобрени със Заповед
№ РД-18-4 от 9.03.2016 г. на и.д. на АГКК, нами
ращ се в гр. София, район „Подуяне“. Липсват
данни за собственика на 7 кв. м от отчуждавания
имот. Заповед за отчуждаване № СОА19-РД40-36
от 16.04.2019 г. на кмета на Столичната община
на поземлен имот с проектен идентификатор
68134.604.9023 (незастроен), с площ за отчуждаване
39 кв. м съгласно скица-проект за изменение на
КККР, представляващ реална част от поземлен
имот с идентификатор 68134.604.168 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-4 от 9.03.2016 г.
на и.д. на АГКК, намиращ се в гр. София, ра
йон „Подуяне“. Собственичката на част от ПИ
с проектен идентификатор 68134.632.9023 (неза
строен), притежаваща ½ ид.ч., а именно Мариела
Живкова Димитрова не е намерена на настоящия
и постоянния адрес.
6649
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337. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25,
ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е из
дадена Заповед № СОА19-РД40-18 от 4.02.2019 г.
на кмета на Столична община, с която на осно
вание чл. 62, ал. 2 от АПК се поправя Заповед
№ СОА18-РД40-13 от 18.05.2018 г. на кмета на
Столична община, с която се отчуждава ПИ с
проектен идентификатор 68134.2822.2851 (неза
строен), с площ 15 кв. м, съгласно скица-проект
за изменение на КККР, представляващ реална
част от ПИ с идентификатор 68134.2822.510 по
К К К Р, одобрени със Заповед № РД-18-39 от
20.07.2011 г. на ИД на АГКК, попадащ в улица,
във връзка с реализацията на обект: „Инженерна
инфраструктура на кв. Модерно предградие и
вътрешноквартална ВиК мрежа, район „Връб
ница“, съгласно действащ регулационен план на
м. Модерно предградие, одобрен със заповеди
№ РД-09-50-337 от 23.06.1997 г. и № РД-09-50-414
от 23.07.1998 г. на главния архитект на София,
решения № 40 по протокол № 20 от 30.03.2001 г. и
№ 149 по протокол № 40 от 18.07.2002 г. на СОС,
предвиждащ изграждане на обект – публична
общинска собственост.
6557
3. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 198, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че е
издадена Заповед № 515 от 6.08.2019 г. на кмета на
община Аксаково на основание чл. 198, ал. 1, 2, 4
и 5 от ЗУТ и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА,
съгласно която се налага строителна забрана за
цялата територия на гр. Аксаково в обхвата на
действащия ЗРП на населеното място за срок 2
години от датата на влизане в сила на заповедта.
На основание чл. 198, ал. 4 от ЗУТ строителната
забрана спира прилагането на влезлия в сила
подробен устройствен план (ПУП) за частите на
територията, за които се отнася, с изключение
на: ПУП в частта имоти, за които към датата на
влизане в сила на настоящата заповед са налице
издадени разрешения за строеж за реализацията
на бъдещи инвестиционни намерения, инвестици
онни проекти, предвиждащи изграждането на тех
ническа и/или инженерна инфраструктура, както
и за строителството на еднофамилни жилищни
сгради и необходимото за тяхното функциони
ране допълващо застрояване; ПУП за прилагане
на допуснатите със заповед и/или решение на
Общинския съвет – гр. Аксаково, проекти за
изменение на действащия план; ПУП в частта
за имоти, в които се предвижда извършването
на строителство без необходимост от издаване
на разрешение за строеж по смисъла на чл. 151,
ал. 1 от ЗУТ; ПУП в частта за имоти, за които
към датата на влизане в сила на настоящата
заповед са налице започнати производства по
издаване на разрешения за строеж. За „започ
нато производство по издаване на разрешения
за строеж“ по смисъла на тази заповед се счита
денят на подаването на заявление за издаване
на разрешение за строеж от главния архитект на
община Аксаково. За започнато производство се
счита и наличието на съгласуван и/или одобрен
от главния архитект на община Аксаково ин
вестиционен проект. На основание чл. 60, ал. 1
от АПК е допуснато предварително изпълнение
на заповедта със следните мотиви: Обществен
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интерес за запазване на съществуващите зелени
площи и увеличаването им при възможност,
като по този начин ще се подобри значително
качеството на живот, чистотата на атмосферния
въздух и на заобикалящата среда. Поради това с
допускане на предварителното изпълнение се цели
незабавно действие на строителната забрана, за
да се предотврати издаването и влизането в сила
на разрешения за строеж, които ще представляват
пречка за бъдещото проектиране на изменението
на ПУП на гр. Аксаково. В случай че не действа
строителна забрана, която да спира прилагането
на действащия ПУП на гр. Аксаково, е налице
задължение за главния архитект на община Ак
саково да одобрява инвестиционни проекти и да
издава разрешения за строеж в нормативно оп
ределените за това срокове. При тази хипотеза и
при законово вменени задължения за произнасяне
в срок, при липса на влязла в сила заповед за
строителна забрана или издадена такава, но без
да е допуснато предварителното є изпълнение, е
налице невъзможност да бъде защитен обществе
ният интерес. Съществува реална опасност да се
стигне до ситуация, в която при съществуващото
положение да бъдат защитени единствено инте
ресите на собствениците на недвижими имоти,
респ. носителите на ограничени вещни права
върху тях, и напълно игнорирани интересите на
обществото. В условията на все по-разрастваща
се градска среда от изключителна необходимост
е да се предвиди необходимата техническа ин
фраструктура, да се обезпечат транспортно-кому
никационните връзки в населеното място, да се
предвидят терени за разширение на социалната
инфраструктура, зелените площи и изграждане на
места за отдих. Презастрояването на територията
на гр. Аксаково ще допринесе до задълбочаване и
на проблема с качеството на атмосферния въздух
предвид увеличаване дела на битово отопление.
Обществото има интерес от осигуряване на чист
атмосферен въздух и високо качество на живот в
модерна градска среда, които са противопоста
вими на интереса на отделните собственици на
имоти в гр. Аксаково. Разпореждането, с което
се допуска предварителното изпълнение, подлежи
на обжалване в тридневен срок от съобщаването
му чрез Община Аксаково пред Администра
тивни я съд – Варна. Съгласно чл. 198, ал. 5
от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана по
реда и условията на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Аксаково пред Административния
съд – Варна. На основание чл. 72, ал. 1 от АПК
пълният текст на Заповед № 515 от 6.08.2019 г. е
публикуван на официалната интернет страница
на Община Аксаково – http://www.aksakovo.net/, и
изнесен на таблото за съобщения в администра
тивната сграда на Община Аксаково – гр. Акса
ково, ул. Георги Петлешев № 58Б, ет. 1, Център
за услуги и информация на гражданите.
6612
12. – Община Ботевград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 239 от
25.07.2019 г. на Общинския съвет – Ботевград,
одобрява ПУП – план-схема за обект: „Тръбо
провод за газообразен азот“, землище Ботевград,
попадащ в улична регулация с осови точки о.т.
161 – о.т. 161а – о.т. 161б – о.т. 162 – о.т. 617 – о.т.
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1305а – о.т. 1370 – о.т. 1306 – о.т. 1313 съгласно
действащ регулационен план на Ботевград (през
поземлени имоти с идентификатори 05815.301.353,
05815.305.1067, 05815.305.1065, 05815.305.10 08,
05815.305.1001 и 05815.305.1006 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землище
Ботевград – общинска публична собственост).
Общата дължина на новопроектираното трасе за
тръбопровода е L=949,09 м. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Ботевград до Админи
стративния съд – София област.
6611
83. – Община Златарица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че съгласно Решение № 665 от 31.08.2018 г. от
протокол № 43 на Общинския съвет – гр. Зла
тарица, е изработен предварителен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) на гр. Златарица, общи
на Златарица, област Велико Търново. Проектът
е на разположение на заинтересуваните лица в
стая № 1 – „Устройство на територия, кадастър
и регулация“, в сградата на Община Златарица.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държа
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – Златарица.
6600
15. – Община Перник на основание чл. 25,
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от
ЗОС съобщава на заинтересованите лица, че със
Заповед № 1266 от 7.08.2019 г. се отчуждават реални
части от поземлени имоти – земеделски земи по
КККР на с. Големо Бучино, с идентификатори:
15504.13.85 – с площ на отчуждаваната част 12
кв. м, собственост на н-ци на Тако Стоянов Стоиме
нов, обезщетение в размер 11,50 лв.; 15504.35.92 – с
площ на отчуждаваната част 424 кв. м, собственост
на н-ци на Драган Младенов Михалков, обезще
тение в размер 405,50 лв.; 15504.13.84 – с площ
на отчуждаваната част 82 кв. м, собственост на
Стойна Стоянова Панова, обезщетение в размер
78,40 лв.; ПИ 807 по КП на с. Големо Бучино – с
площ на отчуждаваната част 76 кв м, собственост
на „Мини открит въгледобив“ – ЕАД, обезщете
ние в размер 1374,90 лв. – частна собственост,
попадащи в реализация на обект: улица Перун
с осови точки 532-543-544-545-546-547-548-1900 до
квартал 25, съгласно влязъл в сила ПУП, одо
брен със Заповед № 2242 от 4.11.1993 г. Заповедта
може да бъде обжалвана пред Административния
съд – Перник, в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6646
86. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план (ПП) на техническата
инфраструктура – въздушен електропровод 20 kV
и кабел НН за обект „Базова станция № 3626“,
в землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784,
община Свищов, с трасе, засягащо поземлени
имоти (ПИ) 37784.278.4 – частна собственост,
(ПИ) 37784.117.458 и (ПИ) 37784.117.1 по КК и КР
на землището на с. Козловец – общинска публич
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на собственост, съгласно скица-предложение за
изработване на ПУП – ПП. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6647
33. – Община Силистра на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ и Решение № 1102 на Общинския
съвет – г р. Си л ис т ра, взет о на заседа н ие с
протокол № 52 от 25.07.2019 г., съобщава, че е
одобрен ПУП – ИПРЗ за УПИ V-35 – „За про
изводствено-складова дейност“, УПИ VI-36 – „За
производствено-складова дейност“, в кв. 16 по
плана на ПЗ „Запад“, гр. Силистра, и У ПИ
XXVII-41 – за „Лесил“ – АД, в кв. 17 по плана
на ПЗ „Запад“, гр. Силистра, и изготвената към
него план-схема на техническата инфраструктура.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни
могат да се запознаят с проекта в сградата на
Община Силистра и да направят писмени въз
ражения, предложения и искания до общинската
администрация.
6606
59. – Община с. Баните, област Смолян, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с
Решение № 474, взето с протокол № 44 на ре
довно заседание на Общинския съвет – с. Ба
ните, проведено на 12.08.2019 г., се одобряват:
1. ПУП – парцеларен план за обект: „Трасе за
подземен кабел 20 kV за присъединяване на МВЕЦ
„Сливка“ към Подстанция 110/20 kV „Баните“,
преминаващо през землищата на селата Две
тополи, Сливка, Гълъбово, Вишнево и Баните,
община Баните, област Смолян, започващо от
УПИ І-502, за МВЕЦ, землище Две тополи, по
ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-392 от
3.11.2011 г., до УПИ VІ-509.4 – ел. подстанция,
кв. 509, землище Баните, по ПУП – ПРЗ, одо
брен със Заповед № РД-176 от 5.06.2014 г. на
кмета на община Баните, от сервитута на който
се засягат следните имоти: поземлен имот с
идентификатор 44402.12.1009 по кадастралната
карта на землище с. Баните; поземлени имоти с
идентификатори 11377.3.39, 11377.2.173, 11377.8.18,
11377.8.1 по кадастралната карта на землище
с. Вишнево; поземлени имоти с идентификатори
00850.4.526, 00850.5.443, 00850.6.829, 00850.8.229,
00850.8.242 по кадастралната карта на землище
с. Гълъбово; поземлени имоти с идентифика
тори 67355.1.7, 67355.2.88,   67355.2.61, 67355.2.62,
67355.2.63, 67355.2.64, 67355.2.59, 67355.2.60, 67355.5.2,
67355.5.266, 67355.5.268, 67355.5.270,   67355.6.118,
67355.9.232,   67355.6.231, 67355.6.230, 67355.1.41,
67355.1.50,  67355.1.51 по кадастралната карта на
землище с. Сливка; поземлени имоти с идентифи
катори 20198.1.497 и 20198.1.498 по кадастралната
карта на землище с. Две тополи. 2. ПУП – плансхема за обект: „Трасе за подземен кабел 20 kV
за присъединяване на МВЕЦ „Сливка“ към Под
станция 110/20 kV „Баните“, преминаващо през
урбанизираните територии на  селата  Сливка,
Вишнево и Баните, община Баните, област Смо
лян,  от сервитута на който се засягат следните
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имоти: ПИ с идентификатор 44402.509.6 по ка
дастралната карта на с. Баните; – път SML 1008/
ІІІ-8632/Баните – Вишнево – Сливка, през урба
низираната територия на с. Вишнево; път SML
1008/ІІІ-8632/Баните – Вишнево – Сливка, през
урбанизираната територия на с. Сливка. Подробно
описание на засегнатите площи от посочените
имоти е обнародвано в ДВ, бр. 52, стр. 60 и 61,
обявление № 4594. Настоящото решение може да
бъде обжалвано по реда на АПК чрез Общин
ския съвет – с. Баните, пред Административния
съд – Смолян, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6674

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокурату
ра – Благоевград, против разпоредбите на: чл. 23,
ал. 2, т. 1 – 5, чл. 47 в частта относно „събиране,
транспортиране“, чл. 58, 59, 60, 61, 62 и 63 – раздел
XII „Административнонаказателни разпоредби“
от Наредбата за управление на отпадъците, под
държане и опазване чистотата на територията
на община Белица, приета с Решение № 489
по протокол № 33 от заседание на Общинския
съвет – гр. Белица, проведено на 20.02.2018 г.,
е образувано адм. дело № 742/2019 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 25.10.2019 г. от 10,30 ч.
6555
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор при Окръжна про
куратура – Благоевград, против чл. 31 в частта
относно „по събиране, транспортиране, времен
но съхраняване“ от Наредбата за условията и
реда за изхвърлянето, събирането, включително
разделното, транспортирането, претоварване
то, оползотворяването и обезвреж дането на
битови и строителни отпадъци, включително
биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово
разпространени отпадъци на територията на
община Якоруда, по който е образувано адм.
дело № 743/2019 г. по описа на Администра
тивния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
11.10.2019 г. от 10,15 ч.
6682
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
Окръжната прокуратура – Варна, на разпоред
бите на чл. 21, ал. 2, 3, 4 и 5 (в частта относно
установения 15-дневен срок) и ал. 6 (в частта
относно установения едномесечен срок), чл. 25
(в частта „събиране“), чл. 30, ал. 1 (в частта
„събиране“), чл. 32 (в частта „събиране“), чл. 60
и 61 от Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Аврен, приета с Ре
шение № 845 по протокол № 32 от 20.06.2014 г.
на Общинския съвет – с. Аврен. По протеста е
образувано адм. дело № 2187/2019 г. по описа
на Административния съд – Варна, ХІІ състав,
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насрочено за разглеждане в открито съдебно за
седание на 24.10.2019 г. от 13 ч. Съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК всеки, който има правен интерес,
може да се присъедини към оспорването или да
встъпи като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
6651
Административният съд – Варна, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е направено оспорване от
Окръжната прокуратура – Варна, на Наредбата
за обществения ред, приета с Решение № 522012(56) от 2 и 3.08.2007 г. на ОбС – гр. Варна, по
протокол № 56 от 2 и 3.08.2007 г. По оспорването
е образувано адм.д. № 2203/2019 г., насрочено за
24.10.2019 г. – 10,30 ч.
6652
Административният съд – Враца, на основа
ние чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 от А дмини
стративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжна
проку рату ра – Враца, с което е протестирана
разпоредбата на чл. 60, т. 2 във връзка с чл. 19,
ал. 3, чл. 21, т. 4 и чл. 65 от Наредба № 1 за
обществения ред на територията на община
Криводол, приета с Решение № 278 по протокол
№ 31 от 31.03.2010 г., изменена и допълнена с
Решение № 8 по протокол № 3 от 27.11.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Кридовол, по което
е образувано адм. дело № 582/2019 г. по описа
на А дмС – Враца, насрочено за 12.11.2019 г.
от 10,30 ч.
6669
А дминистративни ят съд – Враца, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съоб
щава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Враца, с което е
протестирана разпоредбата на чл. 27 и раздел
XII от Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Оряхово, приета с
Решение № 305 по протокол № 36 от 27.07.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Оряхово, по което
е образувано адм. дело № 565/2019 г. по описа
на А дмС – Враца, насрочено за 12.11.2019 г.
от 10,30 ч.
6670
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест на про
курор при Окръжната прокуратура – Кюстендил,
срещу Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Кюстендил, приета с
Решение № 208 по протокол № 10 от 30.06.2016 г.,
в частта на чл. 27, ал. 1 и 2, чл. 35, ал. 1, чл. 37,
ал. 1, чл. 41, ал. 1 относно израза „събиране имат
право да извършват само лица…“, чл. 58, ал. 2,
пр. 1 и ал. 3, пр. 1 и чл. 61, ал. 2. Иска се обявя
ването им за нищожни поради противоречието
им с нормативен акт от по-висока степен. По
оспорването е образувано адм.д. № 389/2019 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил. По
делото е насрочено открито съдебно заседание
на 30.10.2019 г. от 10 ч.
6591
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Административният съд – Монтана, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 377/2019 г.
по протест на прокурор при Окръжната проку
ратура – Монтана, против разпоредбите на чл. 6,
ал. 1, т. 3, изречение първо и чл. 37 във връзка
с чл. 36, ал. 5 от Наредба № 1 за осигуряване
на обществения ред, поддържане на чистотата
и опазване на околната среда на територията
на община Вършец, приета с Решение № 80 от
протокол № 10 от 29.03.2012 г., доп. с Решение
№ 283 от протокол № 28 от 19.04.2013 г., изм. с
Решение № 91 от протокол № 3 от 29.12.2015 г.,
изм. с Решение № 259 от протокол № 12 от
30.06.2016 г., изм. с Решение № 260 от протокол
№ 12 от 30.06.2016 г. и изм. и доп. с Решение № 614
от протокол № 47 от 19.09.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Вършец. Конституирани страни по де
лото са: протестираща страна – прокурор при Ок
ръжната прокуратура – Монтана, ответник – Об
щинският съвет – гр. Вършец, чрез председателя
и служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 377/2019 г. е насрочено за 11.10.2019 г. от 10 ч.
6595
Административният съд – Монтана, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 381/2019 г.
по протест на прокурор при Окръжната проку
ратура – Монтана, против разпоредбите на чл. 8,
ал. 1, т. 6, чл. 19, ал. 4 и чл. 28, ал. 1 от Наредбата
за опазване на обществения ред на територията
на община Монтана, приета с Решение № 390 от
16.02.2006 г., доп. с Решение № 493 от 27.07.2006 г.,
доп. с Решение № 89 от 29.05.2008 г., доп. с
Решение № 200 от 20.11.2008 г., доп. с Решение
№ 642 от 25.07.2013 г., доп. с Решение № 825 от
13.02.2014 г., доп. с Решение № 30 от 17.12.2015 г.,
доп. с Решение № 560 от 27.07.2017 г. и доп. с
Решение № 686 от 19.12.2017 г. на Общинския
съвет – г р. Монтана. Констит у ирани ст рани
по делото са: протестираща страна – проку
рор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Монтана,
чрез председателя и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 381/2019 г. е насрочено
за 11.10.2019 г. от 10 ч.
6677
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокура
тура – Перник, срещу разпоредбите на чл. 24,
ал. 2 и ал. 3, т. 4 от Наредба № 1 за обществения
ред на територията на община Трън, приета от
Общинския съвет – гр. Трън, с Решение № 50 от
28.03.2019 г., взето с протокол № 3 от 28.03.2019 г.
Образувано е адм. д. № 519/2019 г. по описа на
Административния съд – Перник.
6564
Административният съд – Пловдив, Х състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.д.
№ 2299 по описа за 2019 г. на Административ
ния съд – Пловдив, по протест на Окръжната
прокуратура – Пловдив, срещу чл. 24, ал. 2, т. 1,
2 и 3, ал. 3 и 4, чл. 30, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1,
чл. 32, ал. 1 и 2, чл. 33, ал. 5, чл. 66, ал. 19,
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пр. 1 и чл. 60, ал. 20, пр. 1 от Наредба № 14 за
управление на отпадъците на територията на
община Садово, приета с Решение № 318, взето
с протокол № 29 от 2.08.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Садово.
6592
Административният съд – Смолян, на ос
нование чл. 185 от АПК е образувал адм.д.
№ 285/2019 г. по протест на прокурор от Окръж
ната прокуратура – Смолян, срещу Наредбата
за управление на отпадъците на територията
на община Доспат, приета с Решение № 301 по
протокол № 29 от 19.12.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Доспат, в нейната цялост. Делото е
насрочено за 25.09.2019 г. от 13,35 ч. Заинтересо
ваните лица могат да поискат с писмена молба да
се присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото.
6653
Административният съд – Смолян, на ос
нование чл. 185 от АПК е образувал адм.д.
№ 286/2019 г. по протест на прокурор от Окръж
ната прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите
на чл. 13, ал. 26, чл. 33, ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 98,
ал. 2, пр. 1 и ал. 3, пр. 1, чл. 100, 101, 102 и 103
от Наредба № 11 за управление на отпадъците на
територията на община Мадан, приета с Реше
ние № 681 по протокол № 72 от 26.08.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Мадан. Делото е насро
чено за 25.09.2019 г. от 13,45 ч. Заинтересованите
лица могат да поискат с писмена молба да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото.
6654
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 980/2019 г. по описа на съда по протест на
Окръжната прокуратура – София, против разпо
редбите на чл. 12, ал. 2, чл. 21, ал. 1, предложение
последно, чл. 28 в частта „при неплащане на
месечна вноска в продължение на един месец“
и чл. 42 в частта „малолетни“ от Наредба № 1
за опазване на обществения ред на територията
на община Елин Пелин, приета с Решение № 391
по протокол № 20 от 26.01.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Елин Пелин. Административно дело
№ 980/2019 г. е насрочено за разглеждане в от
крито съдебно заседание на 20.11.2019 г. от 10 ч.
6580
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в А дми
нистративния съд – София област, е образувано
адм. дело № 1126/2019 г. по описа на съда със
страни: оспорващ – проку рор от Окръжната
прокуратура – София, ответник – Общинският
съвет – Сливница, и като страна: Софийската
окръжна прокуратура, насрочено за разглеждане
на 16.10.2019 г. от 10,30 ч. и по което предмет
на оспорване са: чл. 21, ал. 2 – изцяло, чл. 41
и чл. 43, ал. 6 в частта относно „... събиране,
транспортиране...“, чл. 55, ал. 1 и 2, чл. 56 и 57
от Наредба № 8 за управление на отпадъците
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на територията на община Сливница, приета с
Решение № 118 по протокол № 10 от 8.10.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Сливница.
6679
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181, а л. 1 и 2 във връзка
с чл. 188 от А дминист ративнопроцесуа лни я
кодекс съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Стара
Загора, против чл. 28, ал. 2, 3 и 4, чл. 28, ал. 5
и 6, чл. 34, ал. 2, чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 в
частта „събиране“; чл. 77, ал. 5, предл. първо
и чл. 82, а л. 2 от Наредбата за у правление
на отпадъците и поддържане на чистотата на
територията на община Гълъбово, по което е
образувано адм. дело № 549/2019 г. по описа
на Административния съд – Стара Загора, и е
насрочено за 10.10.2019 г. от 10,30 ч.
6678
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съоб
щава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Стара Загора, за отмяна
на разпоредбите на чл. 15, ал. 5, т. 1 – 5 и чл. 66
от Наредбата за управление на отпадъците и
опазване на чистотата на територията на общи
на Стара Загора, по което е образувано адм. д.
№ 540/2019 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, и е насрочено за 24.10.2019 г.
от 11,30 ч.
6563
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съоб
щава, че е постъпил протест от прокурор в Ок
ръжната прокуратура – Стара Загора, за отмяна
на разпоредбите на чл. 8, чл. 29, ал. 1, чл. 31,
ал. 1 в частта относно „…събиране, транспорти
ране…“, чл. 27, ал. 1, чл. 32, ал. 1, чл. 34, ал. 1 в
частта „събиране“, чл. 41 и 42 от Наредба № 2
за управление на отпадъците на територията
на община Николаево, по който е образувано
адм.д. № 557/2019 г. по описа на Администра
тивния съд – Стара Загора, и е насрочено за
24.10.2019 г. от 11,30 ч.
6594
Административният съд – Търговище, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Районната прокурату
ра – гр. Омуртаг, срещу разпоредбите на чл. 7,
ал. 1, т. 16, чл. 29, ал. 1, т. 2, чл. 55, ал. 1, т. 2 и
раздел двадесети „Административно-наказателни
разпоредби“ на Наредбата за управление на от
падъците на територията на община Антоново,
приета с Решение № 416 по протокол № 54 от
20.01.2015 г. на Общинския съвет – гр. Антоново.
По протеста е образувано адм.д. № 170/2019 г. по
описа на Административния съд – Търговище, със
страни: Районната прокуратура – гр. Омуртаг,
Общинският съвет – гр. Антоново, и Окръжната
прокуратура – Търговище. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
16.09.2019 г. от 10,20 ч.
6593
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Административният съд – Хасково, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че по постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Ха
сково, с който се оспорва чл. 49, ал. 1, 2, 3 и 4,
чл. 50, т. 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 69 от Наредбата за
управление на отпадъците на територията на
община Хасково, приета с Решение № 769 от
27.02.2015 г. на Общинския съвет – гр. Хасково,
е образувано адм. дело № 978/2019 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 6.11.2019 г. от 10 ч.
6598
Административният съд – Хасково, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че по постъпил протест от прокурор при Окръж
ната прокуратура – Хасково, с който се оспорва
Наредбата за условията и реда за управление и
разпореждане с общинския жилищен фонд на
Община Маджарово, приета с Решение № 193 от
15.04.2005 г. на Общинския съвет – гр. Маджарово,
актуализирана с Решение № 241 от 30.09.2010 г.,
чл. 35 – с Решение № 245 от 30.09.2010 г., е об
разувано адм. дело № 989/2019 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
16.10.2019 г. от 10,30 ч.
6665
Бургаският районен съд, тридесет и втори
граждански състав, призовава Христина Пламе
нова Дошева, родена на 24.08.1986 г., българска
гражданка, с настоящ адрес в Руската федера
ция, в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на съда, гражданско отделение, на адрес: Бургас,
ул. Александровска № 101, ет. 3, Съдебна палата,
за да получи препис от исковата молба, подадена
от Даниела Георгиева Манахова против Христина
Пламенова Дошева, Йордан Пламенов Дошев и
Галина Гусейновна Дошева, с която е предявен
иск за делба на самостоятелен обект с иденти
фикатор 07079.607.18.1.30 по КККР на гр. Бургас,
по която е образувано гр.д. № 3712 по описа на
Бургаския районен съд за 2019 г. и по което тя е
ответница. В случай че г-жа Дошева не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще є назначи особен представител на ос
нование чл. 48, ал. 2 ГПК.
6655
Районният съд – Лом, гражданска колегия,
І състав, съобщава на ответника Риад Резгуи,
роден на 23.07.1985 г., с неустановено гражданство,
сега с неизвестен адрес, да се яви в двуседми
чен срок от обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“ в гражданското деловод
ство на Районния съд – Лом, пл. Свобода № 8,
за да посочи адрес в Република България, на
който да бъде призован, и да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея ведно
с разпореждане по гр.д. № 1167/2019 г. по описа
на съда, заведено от Галя Иванова Борисова от
гр. Монтана, област Монтана, ул. Поп Харитон
№ 3, за развод – по чл. 49, ал. 1 СК. В случай
че не се яви, за да получи съдебните книжа в
указания срок, и не посочи съдебен адрес, съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
6584
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Севлиевският районен съд призовава по гр.д.
№ 838/2019 г. Патик Мукеш Бат, гражданин на
Република Индия, с неизвестен адрес, в дву
седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се яви в деловодството на Районния
съд – Севлиево, за да получи книжата като ответ
ник по гр.д. № 838/2019 г., заведено от Снежана
Руменова Бат, по иск с правно основание чл. 49
СК. При неявяване ще му бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
6597
Районният съд – Троян, гражданска коле
гия, ІV състав, призовава Ирина Валентинова
Коршунова, за която няма данни в регистър
население, сега с неизвестен адрес, да се яви в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване
на препис от исковата молба и приложенията
и за отговор по чл. 131 от ГПК като ответни
ца по гр.д. № 641/2019 г., заведено от Никола
С. Иванов, и да посочи съдебен адрес, в про
тивен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6596
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 76
ЗОП Д Н П И обя вя ва, че е обра зу ва но г р.д.
№ 886/2018 г. по описа на съда по предявено на
12.06.2018 г. мотивирано искане на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с правно
основание по чл. 74 от ЗОПДНПИ. Ищецът – Ко
мисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ), БУЛСТАТ 131463734, със съдебен
адрес Бургас, ул. Филип Кутев № 26А, и Решение
№ 312 от 6.06.2018 г. на КПКОНПИ, е предявил
против ответниците Нидал Албайруми, Мая
Нешкова Илиева и Венета Иванчева Иванова
искове за отнемане в полза на държавата на
имущество на обща стойност 351 886,60 лв., за
което не са установени законни източници на
средства, както следва:
От Нидал Албайруми на основание чл. 72 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.):
– Сумата в размер 34 780 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10971.501.260.4.9 в сграда № 4 с адрес на имота:
Видин, п.к. 3700, ул. Стефан Караджа № 16, ет. 3,
представляващ жилище, апартамент № 9, със
застроена площ 51,69 кв. м.
От Нидал Албайруми на основание чл. 63, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
– Сумата в размер 11 994 лв., пост ъпила
от сметка на Мая Нешкова Илиева с IBAN:
BG31UNCR70004520988607, представляваща част
от продажна цена на недвижими имоти, соб
ственост на „Старт“ – ЕООД, по сметка с IBAN:
BG13UNCR70001520989033 в левове в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
– С у мат а в ра змер 922 л в., п р едс т а в л я
в а щ а к а с о в и в н о с к и п о с м е т к а с I B A N:
BG13UNCR70001520989033 в левове в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 2000 лв., представлява
ща превод от трето лице по сметка с IBAN:
BG13UNCR70001520989033 в левове в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
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– Сумата в размер 5000 лв., представлява
ща превод от трето лице по сметка с IBAN:
BG13UNCR70001520989033 в левове в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 12 500 лв., представля
ваща превод от трето лице по сметка с IBAN:
BG13UNCR70001520989033 в левове в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 1440 лв., представлява
ща превод от трето лице по сметка с IBAN:
BG13UNCR70001520989033 в левове в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 9500 лв., представлява
ща превод от трето лице по сметка с IBAN:
BG13UNCR70001520989033 в левове в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
преведена сума от Окръжната прокуратура – Бур
гас, по сметка с IBAN: BG13UNCR70001520989033
в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата в общ размер 20 507,40 лв., внесена
от трето лице по сметка с IBAN: BG79 BUIB 9888
4020 4009 00 в левове в „Сибанк“ – ЕАД.
– Сумата в размер 53 230 лв., постъпила от
сметка на „Старт“ – ЕООД, по сметка с IBAN:
BG79 BUIB 9888 4020 4009 00 в левове в „Си
банк“ – ЕАД.
– Сумата в размер 12 080 лв., представляваща
касови вноски по сметка с IBAN: BG79 BUIB 9888
4020 4009 00 в левове в „Сибанк“ – ЕАД.
– С у мата в ра змер 60 0 6 л в., п р едс та
вл яваща касови вноск и по сметка с IBA N:
BG 9 2 BU I B789 010 2 49 8 8 8 0 0 в лев ов е в „С и
банк“ – ЕАД.
– Сумата в размер 170 лв., представляваща
погасителна вноска по кредитна карта по банкова
сметка, обслужваща кредитна карта Euroline в
„Юробанк България“ – АД.
От Мая Нешкова Илиева на основание чл. 63,
ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
– Товарен автомобил марка „Фиат“, модел „Дука
то“, peг. № СВ 7443 АР, рама № ZFA24400007466683,
двигател № 4007645, цвят син, дата на първа ре
гистрация 20.07.2004 г., придобит на 13.08.2015 г.
Пазарна стойност към настоящия момент:
4600 лв.
– Сумата в размер 43 240 лв., представляваща
вземане на Мая Илиева по договор за цесия.
– Сумата в размер 25 000 лв., представля
ваща продажна цена на недвижим имот, соб
с т венос т на „С тар т“ – ЕООД , по сме т к а с
IBAN: BG96IORT73734000994300 в левове в „Ин
вестбанк“ – АД.
– Сумата в размер 45 000 лв., представлява
ща постъпили преводи от трето лице по сметка
с IBAN: BG96IORT73 734000994300 в левове в
„Инвестбанк“ – АД.
– Сумата в размер 4969,91 лв., представляваща
погасителните вноски по кредит PLUS – 01620013,
о т п уснат о т БНП „Париба Пърс ън ъ л Фа й
ненс“ – ЕАД.
– Сумата в размер 1627,21 лв., представляваща
погасителните вноски по кредит CREX – 02528720,
о т п уснат о т БНП „Париба Пърс ън ъ л Фа й
ненс“ – ЕАД.
– Сумата в размер 20 000 лв., представляваща
преведената сума за недвижим имот, собстве
ност на „Старт“ – ЕООД, по сметка с IBAN:
BG06CECB97901048320300 в левове в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
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– Сумата в размер 13 056 лв., представляваща
остатъкът от преведената сума за продаден не
движим имот, собственост на „Старт“ – ЕООД,
по сметка с IBAN: BG31UNCR 70004520988607 в
левове в „УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 300 лв., представляваща касова
вноска по сметка с IBAN: BG68BUIB78901016040400
в левове в „Сибанк“ – ЕАД.
– Сумата в размер 11 348,25 лв., представляваща
преведени суми от ФЦЦ Конструкцион – клон Бъл
гария, по сметка с IBAN: BG68BUIB78901016040400
в левове в „Сибанк“ – ЕАД.
– Сумата в размер 3794,47 евро с левова равно
стойност 7421,34 лв., представляваща касови внос
ки по сметка с IBAN: BG05BUIB98884416040400
в евро в „Сибанк“ – ЕАД.
– С у мата в размер 1096,45 евро с лево 
ва равностойност 2144,46 лв., представляваща
п реводи от т рет и лица по смет ка с IBA N:
BG05BUIB98884416040400 в евро в „Сибанк“ – ЕАД.
От Венета Иванчева Иванова на основание чл. 63,
ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
– Сумата в размер 1800 лв., представляваща
вноски от Венета Иванова по сметка с IBAN:
BG38CECB979010A5268100 в левове в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
– Сумата в размер 250 лв., представляваща
вноски от проверяваното лице по сметка с IBAN:
BG38CECB979010A5268100 в левове в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 13.11.2019 г. от 13,30 ч. В
двумесечен срок от обнародване в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинте
ресовани 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 по настоящото дело.
6656
Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 19.07.2019 г. е образувано гр.д. № 671/2019 г.
по описа на ВТОС по предявено от Комисията
за противодействие на корупцията и за отне
мане на незаконно придобитото имущество
мотивирано искане, вх. № 7079/19.07.2019 г., с
правно основание чл. 153 от ЗПКОНПИ срещу
Боян Иванов Ковачев с постоянен и настоящ
адрес: област Велико Търново, община Лясковец,
с. Джулюница, ул. Роман № 107, за отнемане
в полза на държавата на имущество, придо
бито от престъпна дейност, на обща стойност
209 362,04 лв., както следва:
– Апартамент № 9 на пети етаж от жилищна
сграда, представл яващ самостоятелен обект
в сг ра да с и ден т ифи кат ор 10447.503.297.3.9,
с а д м и н ис т рат и вен а д рес Вел и ко Търново,
п.к. 5000, ул. Филип Тотю № 20, вх. 3, ет. 5,
разположен в сг ра да № 3 с и ден т ификатор
10 4 47. 503.29 7, с п р ед на значен ие – ж и л и ще,
апартамент на едно ниво със застроена площ
97 кв. м, състоящ се от: входно антре, дре
шник, тоалетна, баня с тоалетна, две спални,
две тераси, дневна (кухня с трапезария), при
фактически граници и съседи на същия етаж:
изток – ул. Славянска, запад – вътрешен двор,
север – стълбищна клетка и апартамент № 10,
представляващ самостоятелен обект в сграда с
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идентификатор 10447.503.297.3.10, юг – секция Б,
под обекта – апартамент № 7, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентифика
тор 10447.503.297.3.7, над обекта – апартамент
№ 11, п р едс т а в л я ва щ с а мо с т оя т елен о б ек т
в сграда с идентификатор 10447.503.297.3.11,
заедно с прилежащо към апартамента избено
помещение № 9 с площ 4,80 кв. м, при съседи:
изток – ул. Славянска, запад – изба № 8, се
вер – коридор, юг – изба № 6, отгоре – магазин
№ 2, отдолу – терен, ведно с 5,79% идеални части
от общите части на сградата и съответните на
застроената площ на имота идеални части от
правото на строеж върху земята, както и 31/2061
идеални части от правото на собственост върху
поземлен имот с идентификатор 10447.503.297 с
административен адрес: Велико Търново, п.к.
5000, ул. Филип Тотю № 20, целият с площ
2143 к в. м, номер по п ред ходен п ла н 7193,
квартал 28, парцел VI, при съседи: 10447.503.61,
10447.503.59,10447.503.296 и 10447.503.234.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент: 120 000 лв.
– Нива с площ 5,187 дка, трета категория,
в ме с т но с т т а Пче л и не т о, п р едс т а в л я в а щ а
ПИ № 063019 по плана за земеразделяне на
с. Джулюница, община Лясковец, при граници:
ПИ № 063016,ПИ № 063003, ПИ № 063017, ПИ
№ 000125, ПИ № 063024.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент: 4200 лв.
– Нива трета категория в местността Дол
ните лозя, представляваща ПИ № 062061 по
п ла на за земера здел я не на с. Д ж ул юн и ца ,
община Лясковец, при граници: ПИ № 062067,
ПИ № 062056, ПИ № 063057, ПИ № 062058, ПИ
№ 062059, № 000143.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент: 4800 лв.
– Нива с площ 7,281 дка, трета категория,
в местност та Долните лозя, представляваща
ПИ № 062060 по плана за земеразделяне на
с. Джулюница, община Лясковец, при граници:
ПИ № 062063, ПИ № 000143, ПИ № 062059.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент: 5800 лв.
– Нива с площ 5,259 дка, трета категория,
в ме с т но с т т а Мог и л к и т е, п р едс т а в л я в а щ а
ПИ № 031034 по плана за земеразделяне на
с. Джулюница, община Лясковец, при грани
ци: ПИ № 031035, ПИ № 000130, ПИ № 031013,
ПИ № 031010, ПИ № 031009, ПИ № 031008, ПИ
№ 031007, ПИ № 031033.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент: 4200 лв.
– Нива с площ 3,865 дка, трета категория,
в м е с т н о с т т а Б а р а ко в е ц , п р ед с т а в л я в а щ а
ПИ № 022038 по плана за земеразделяне на
с. Джулюница, община Лясковец, при граници:
ПИ № 022012,ПИ № 0 0 0 032, ПИ № 0220143,
ПИ № 022039.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент: 2800 лв.
– Н и ва с п лощ 5,0 01 д к а, т ре та к ат ег о 
рия, в местност та Имането, представляваща
ПИ № 038043 по плана за земеразделяне на
с. Джулюница, община Ляковец, при граници:
ПИ № 038044, ПИ № 000168.
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Пазарна стойност на имота към настоящия
момент: 3800 лв.
– Нива с площ 3,000 дка, четвърта катего
рия, в местност та Енчерна, представляваща
ПИ № 028083 по плана за земеразделяне на
с. Джулюница, община Ляковец, при граници:
ПИ № 028082, ПИ № 000298, ПИ № 028020,
ПИ № 028029.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент: 2200 лв.
– Нива с площ 0,530 дка, трета категория,
в местност та Долните лозя, представляваща
ПИ № 062075 по плана за земеразделяне на
с. Джулюница, община Лясковец, при граници:
ПИ № 062074, ПИ № 062079, ПИ № 062076,
ПИ № 000143.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент: 400 лв.
– Нива с площ 3,440 дка, четвърта катего
рия, в местност та Ливадето, представляваща
ПИ № 021018 по плана за земеразделяне на
с. Джулюница, община Лясковец, при грани
ци: ПИ № 021017, ПИ № 021019, ПИ № 021051,
ПИ № 000033.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент: 2900 лв.
– Нива с площ 5,018 дка, четвърта катего
рия, в местност та Ливадето, представляваща
ПИ № 021018 по плана за земеразделяне на
с. Джулюница, община Лясковец, при граници:
ПИ № 062049, ПИ № 062033, ПИ № 062034, ПИ
№ 062047, ПИ № 062063.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент: 3900 лв.
– Нива с площ 1 дка, трета категория, в
мес т нос т та Дол н и т е лозя, п редс та в л я ва ща
ПИ № 062067 по плана за земеразделяне на
с. Джулюница, община Лясковец, при граници:
ПИ № 062068, ПИ № 062055, ПИ № 062061,
ПИ № 000143.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент: 800 лв.
– Недвижим имот, а именно: овощни на
саж дения с площ 2804 кв. м, пета категория,
в местност та Под камъка, представляваща ПИ
№ 69.1167 в землището на гр. Горна Оряховица,
ЕК АТТЕ 16359, при граници: ПИ № 0.1545, ПИ
№ 69.985, ПИ № 69.1166.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент: 2200 лв.
– Недвижим имот, а именно: овощни на
саж дения с площ 3196 кв. м, пета категория, в
местност та Под камъка, представляваща ПИ
№ 69.1168 в землището на гр. Горна Оряховица,
ЕК АТТЕ 16359, при граници: ПИ № 0.1545, ПИ
№ 69.986, ПИ № 69.1169.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент: 2500 лв.
– Недвижим имот, а именно: овощни на
саж дения с площ 812 кв. м, пета категория, в
местност та Под камъка, представляваща ПИ
№ 69.986 в землището на гр. Горна Оряховица,
съгласно АОС № 3135/2.12.2013 г., при граници:
имот № 16359.69.1168, имот № 16359.69.1167.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент: 2500 лв.
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– Недвижим имот, намиращ се в с. Джулю
ница, община Лясковец, област Велико Търново,
ул. Пролет № 1, а именно: имот с кадастра
лен план № 1278, в кв. 97 с площ 2124 кв. м,
за който са отредени: У ПИ II-1278 в кв. 97 и
УПИ III-1278 в кв. 97 по подробния устройствен
план на с. Джулюница, заедно с построените
в имота жилищна сграда – къща и стопански
постройки, с неу редени регулационни отно
шения откъм улицата, при граници на имота:
на север – имот № 1275, имот № 1276, имот
№ 1277, на изток – улица, на юг – улица, на
запад – имот № 1279.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент: 20 800 лв.
Цена искова претенция – 25 562,04 лв.
– с у м а т а 17 6 2 9 , 4 7 л в . , и з т е г л е н а н а
к ас а о т с пе с т овн а с ме т к а в ев р о с I BA N
BG14TTBB94004627176681 в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – А Д;
– сумата в размер 5583,57 лв., изтеглена на
каса от разплащателна сметка в левове с IBA N
BG83FIN V91502016775781 в „Първа инвестици
онна банка“ – А Д;
– с у м а т а в р а з м е р 1 210 е в р о с л е в о в а
ра вно с т ой но с т 2349 л в., из т еглена на к ас а
о т р а з п л а щ ат е л н а с м е т к а в ев р о с I B A N
BG07FIN V91502016776567 в „Първа инвести
ционна банка“ – А Д.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 16.01.2020 г. от 14 ч. В
едномесечен срок от обнародването на обявле
нието в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото – предмет на отнемане в
настоящото производство, могат да встъпят в
производството, като предявят съответния иск
пред ВТОС по настоящото дело.
6573
Разградският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е об
разувано гр. д. № 192/2019 г. по предявено на
20.06.2018 г. мотивирано искане от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнема
не на незаконно придобитото имущество чрез
председателя Пламен Георгиев Димитров срещу
Атче Османова Мехмедова, ЕГН 8009202239, с
постоянен адрес: гр. Лозница, област Разград,
ул. Стара планина № 22, и А хмед Ибраимов
Алиев, ЕГН 7903158382, с постоянен адрес: с.
Ясеновец, община Разград, ул. Тунджа № 10,
и настоящ адрес: гр. Лозница, област Разград,
ул. Стара планина № 22, за отнемане в пол
за на държавата на имущество на стойност
120 028,88 лв., формирана като сбор от следните
компоненти:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Атче Османова Мехмедова, ЕГН 8009202239, и Ахмед Ибраимов Алиев,
ЕГН 7903158382:
– Мотопед, марка „Априлият“, модел „Гъливер
50“, рег. № РР 1406 С, рама № ZD4LH0400TS008443,
двигател № – без номер, дата на първоначална
регистрация 17.06.1996 г. Пазарна стойност към
настоящия момент: 500 лв.
– Лек а в т о мо б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г ен “,
м о д е л „ Го л ф“, р е г. № Р Р 4216 ВК , р а м а
№ WVWZZZ1K8W191005, двигател № BSE560685,
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дата на първоначална регистрация 23.01.2008 г.
Пазарна с т ой нос т к ъм нас т оя щ и я момен т:
4000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Атче Османова
Мехмедова, ЕГН 8009202239, и Ахмед Ибраимов
Алиев, ЕГН 7903158382:
– Сумата в размер 2500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Пунто“,
рег. № РР 0571 АР, рама № ZFA17600004322152,
двигател № 68902607, отчужден с договор от
12.05.2014 г.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Ибиза“,
рег. № РР 0475 ВВ, рама № VSSZZZ6KZ2R006004,
двигател № AUD257970, дата на първоначална
регистрация 6.08.2001 г., отчужден с договор
от 11.09.2017 г.
– Сумата в размер 2800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „Алроуд“,
рег. № РР 8306 ВС, рама № WAUZZZ4B32N124263,
двигател № АКЕ114879, дата на първоначална
регистрация 19.06.2002 г., отчужден с договор
от 9.03.2018 г.
– Сумата в размер 12 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 8“,
рег. № РР 5642 ВК, рама № WAUZZZ4E38N006300,
двигател № ASB123383, дата на първоначална
регистрация 3.03.2008 г., отчужден с договор
от 12.11.2018 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Атче Османова
Мехмедова, ЕГН 8009202239:
– Сумата в размер 79,07 лв., представлява
ща постъпили средства по спестовна сметка
IBAN BG 60 СЕСВ 9790 44СЗ 6399 00 в евро в
„ЦКБ“ – АД, с титуляр Атче Османова Мех
медова, непреобразувани в друго имущество
и нетрансферирани по други банкови сметки.
– Сумата общо в размер 7642,31 лв., предста
вляваща получени и непреобразувани в друго
имущество парични преводи от трети лица от
чужбина с неустановен законен източник.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от Ахмед
Ибраимов Алиев, ЕГН 7903158382:
– Сумата в размер 9100 лв., представляваща
лични вноски по разплащателна сметка с № 8002
3144 3682 810 в левове в „ОББ“ – АД, с титуляр
А хмед Ибраимов А лиев, непреобразувани в
друго имущество и нетрансферирани по други
банкови сметки.
– Сумата в размер 72 177 лв., представляваща
лични вноски по депозитна сметка с IBAN BG
66 СЕСВ 9790 2476 5026 00 в евро в „ЦКБ“ – АД,
с титуляр Ахмед Ибраимов Алиев, непреобра
зувани в друго имущество и нетрансферирани
по други банкови сметки.
– Сумата в размер 8230,50 лв., представля
ваща лични вноски по разплащателна сметка с
IBAN BG 05 СЕСВ 9790 1076 5026 01 в левове в
„ЦКБ“ – АД, с титуляр Ахмед Ибраимов Алиев,
непреобразувани в друго имущество и нетранс
ферирани по други банкови сметки.

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 22.01.2020 г. от 11,30 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат да
предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
6581
Софийският градски съд, гражданско отде
ление, І-18 състав, на основание чл. 74, ал. 1 и 2
от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ и Решение № 81 от 23.01.2019 г. на
КПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д.
№ 1354/2019 г. въз основа на постъпило мотиви
рано искане от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно при
добитото имущество срещу Радослав Николаев
Крачунов, ЕГН 8608037044, с постоянен адрес:
София, район „Надежда“, ул. Подпоручик Футе
ков № 1, вх. Б, ап. 4, Гергана Петрова Манчева,
ЕГН 8403196391, с постоянен адрес: София, район
„Надежда“, ж.к. Надежда 1 № 151, вх. Д, ет. 6,
ап. 133, Николай Радославов Крачунов, ЕГН
1346176560, с постоянен адрес: София, район „На
дежда“, ж.к. Надежда 1 № 151, вх. Д, ет. 6, ап. 133,
чрез своите родители и законни представители
Радослав Николаев Крачунов, ЕГН 8608037044,
и Гергана Петрова Манчева, ЕГН 8403196391,
Петър Радославов Крачунов, ЕГН 1050156840,
чрез своите родители и законни представители
Радослав Николаев Крачунов, ЕГН 8608037044,
и Гергана Петрова Манчева, ЕГН 8403196391, и
„НИКБРО“ – ЕООД, ЕИК 204457482, със седалище
и адрес на управление: София, район „Надежда“,
ул. Подпоручик Футеков № 10, офис 2, предста
влявано от Радослав Николаев Крачунов, ЕГН
8608037044, за отнемане на имущество на обща
стойност 1 416 459,01 лв., както следва:
На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от „НИКБРО“ – ЕООД, ЕИК
204457482, със седалище и адрес на управление:
София, район „Надежда“, ул. Подпоручик Футеков
№ 10, офис 2, представлявано от Радослав Николаев
Крачунов, ЕГН 8608037044:
– Офис № 4 на едно ниво с идентификатор
№ 68134.1385.476.1.39 и предназначение: за тър
говска дейност, с адрес: София, район „Надежда“,
ул. Подпоручик Футеков № 10, състоящ се от
работно помещение, санитарен възел и складо
во помещение, с площ 153,61 кв. м, включващи
5,8056 % идеални части от общите части на сградата
и правото на строеж върху мястото, урегулиран
поземлен имот, съставляващ парцел II-476 в кв. 67
по плана на гр. София, местност Бул. Ломско шосе,
целият с площ по графични данни 780 кв. м, при
граници по скица: улица, УПИ VI – за инженерна
инфраструктура, бул. Ломско шосе, УПИ І-91, от
три страни улици и УПИ II-824, и съседи: на офиса
по нотариален акт: стълбище, коридор, улица и
двор, и при съседни самостоятелни обекти в сгра
дата по кадастрална схема: на същия етаж няма,
под обекта няма, над обекта: № 68134.1385.476.1.2,
№ 68134.1385.476.1.1, № 68134.1385.476.1.3, придобит
с нотариален акт за апорт на недвижими имоти акт
№ 61, т. 18, н.д. № 6009/2017 г., вписан в СВ – Со
фия, вх. рег. № 8918/23.02.2017 г. при учредяване
на „НИКБРО“ – ЕООД, ЕИК 204457482.
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– Офис № 5 на едно ниво с идентификатор
№ 68134.1385.2261.2.42 и предназначение: за офис,
с адрес: София, район „Надежда“, бул. Ломско
шосе № 167, ет. 1, обект Г-5, разположен на кота
+3,50 на първия етаж на жилищна сграда с ма
газини, офиси и подземен гараж, със застроена
площ 436,80 кв. м и разгърната застроена площ
2536,72 кв. м, която сграда включва сутерен, пар
тер, пет жилищни етажа и две подпокривни нива,
намираща се в София, Столична община – район
„Надежда“, ж.к. Надежда 3, в поземлен имот с
идентификатор № 68134.1385.1756 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г. на изпълнител
ния директор на АГКК, с адрес, съгласно скица
на поземлен имот № 45450/26.07.2013 г. на СГКК,
София, Столична община – район „Надежда“,
бул. Ломско шосе № 167, с площ 462 кв. м, със
тавляваща територия с трайно предназначение:
урбанизирана, при съседи по скица: имот с иден
тификатор № 68134.1385.2002, № 68134.1385.1758,
№ 68134.1385.84, № 68134.1384.2043, с номер по
предходен план: 1756, квартал 57, и в поземлен
имот с идентификатор № 68134.1385.1758 по ка
дастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г. на
изпълнителния директор на AГKK, с адрес съглас
но скица на поземлен имот № 45449/26.07.2013 г.
на СГКК – София, Столична община – район
„Надежда“, ж.к. Надежда 3, с площ 844 кв. м,
съставляваща територия с трайно предназначе
ние: урбанизирана, при съседи по кадастрална
схема: имот с идентификатор № 68134.1385.1759.
№ 6 813 4.138 5.22 31, № 6 813 4.138 5. 8 4,
№ 68134.1385.1756, № 68134.1385.2002, с номер
по предходен план: 1758, които поземлени имо
ти съгласно регулационния план на гр. София,
район „Надежда“, Столична община, местност
Бул. Ломско шосе, утвърден със Заповед № РД09-50-544 от 19.05.2006 г., съставляват урегулиран
поземлен имот II-1758, 1756 от квартал 57 по плана
на гр. София, местност Бул. Ломско шосе, който
офис е със застроена площ 80,17 кв. м, състоящ се
от работно помещение, санитарен възел, балкон и
тераса, при съседи по нотариален акт: офис № 4,
коридор към стълбище и офис № 6, и при съседни
самостоятелни обекти в сградата по кадастрал
на схема: на същия етаж № 68134.1385.2261.2.41,
№ 6 81 3 4 .1 3 8 5. 2 2 61. 2 .43; п о д о б е к т а :
№ 68134.1385.2261.2.37, № 68134.1385.2261.2.36; над
обекта: № 68134.1385.2261.2.6, заедно с 3,3780 %
идеални части от сградата и от правото на строеж
върху описаното по-горе дворно място, придобит с
нотариален акт за апорт на недвижими имоти акт
№ 61, т. 18, н.д. № 6009/2017 г., вписан в СВ – Со
фия, вх. рег. № 8918/23.02.2017 г. при учредяване
на „НИКБРО“ – ЕООД, ЕИК 204457482.
– Магазин № 4 на едно ниво с идентификатор
№ 68134.1385.2261.2.37 и предназначение: за тър
говска дейност, с адрес: София, район „Надежда“,
бул. Ломско шосе № 167, ет. 0, обект 4, разположен
на кота +0,00 на партерния етаж на жилищна
сграда с магазини, офиси и подземен гараж, със
застроена площ 436,80 кв. м и разгърната застро
ена площ 2536,72 кв. м, която сграда включва
сутерен, партер, пет жилищни етажа и две под
покривни нива, намираща се в София, Столична
община – район „Надежда“, ж.к. Надежда 3, в
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поземлен имот с идентификатор № 68134.1385.1756
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК, с адрес съгласно
скица на поземлен имот № 45450/26.07.2013 г. на
СГКК – София, Столична община – район „На
дежда“, бул. Ломско шосе № 167, с площ 462 кв. м,
съставляваща територия с трайно предназначение:
урбанизирана, при съседи по скица: имот с иден
тификатор № 68134.1385.2002, № 68134.1385.1758,
№ 68134.1385.84, № 68134.1385.2043, с номер по
предходен план: 1756, кв. 57, и в поземлен имот
с идентификатор № 68134.1385.1758 по кадастрал
ната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г. на изпъл
нителния директор на АГКК, с адрес съгласно
скица на поземлен имот № 45449/26.07.2013 г.
на СГКК – София, Столична община – район
„Надежда“, ж.к. Надежда 3, с площ 844 кв.м,
съставляваща територия с трайно предназначе
ние: урбанизирана, при съседи по кадастрална
схема: имот с идентификатор № 68134.1385.1759,
№ 6 813 4.138 5.22 31, № 6 813 4.138 5. 8 4,
№ 68134.1385.1756, № 68134.1385.2002, с номер
по предходен план: 1758, които поземлени имо
ти съгласно регулационния план на гр. София,
район „Надежда“, Столична община, местност
Бул. Ломско шосе, утвърден със Заповед № РД09-50-544 от 19.05.2006 г., съставляват урегулиран
поземлен имот II-1758, 1756 от квартал 57 по
плана на гр. София, местност Бул. Ломско шосе,
който магазин е със застроена площ 80,88 кв. м,
състоящ се от търговска зала, санитарен възел и
обслужващо помещение, при съседи по нотари
ални акт: улица, магазин № 3 и ул. Подпоручик
Футеков и при съседни самостоятелни обекти в
сградата по кадастрална схема: на същия етаж:
№ 68134.1385.2261.2.36; под обекта няма; над обек
та: № 68134.1385.2261.2.41, № 68134.1385.2261.2.43,
№ 68134.1385.2261.2.42, заедно с 3,5443 % идеални
части от сградата и от правото на строеж върху
описаното по-горе дворно място, придобит с но
тариален акт за апорт на недвижими имоти акт
№ 61, т. 18, н.д. № 6009/2017 г., вписан в СВ – Со
фия, вх. рег. № 8918/23.02.2017 г. при учредяване
на „НИКБРО“ – ЕООД, ЕИК 204457482.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Николай Радославов Крачунов, ЕГН 1346176560, чрез неговите родители и
законни представители Радослав Николаев Крачунов,
ЕГН 8608037044, и Гергана Петрова Манчева, ЕГН
8403196391:
– Самостоятелен обект в сграда с идентифи
катор 68134.1385.2260.1.24 по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-48 от 12.10.2011 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ 86,63 кв. м, с адрес:
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 3, бул. Лом
ско шосе № 167, ет. 7, ателие 4, съгласно схема
на самостоятелен обект в сграда № 15-266551 от
25.06.2015 г., издадена от СГКК – София, който
самостоятелен обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
68134.1385.2260, предназначение на самостоятелния
обект: ателие за творческа дейност; брой нива на
обекта: 1, при съседи: на същия етаж няма; под
обекта – 68134.1385.2260.1.23, 68134.1385.2260.1.22,
68134.1385.2260.1.21, и над обекта няма, който
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имот съгласно документ за собственост е ателие
№ 4, разположено на 8 жилищен етаж (седми
надпартерен етаж), на кота +20,78, със застроена
площ 86,63 кв. м съгласно таблица за ценообра
зуване на строителя, състоящо се от кабинет,
санитарен възел, четири складови помещения и
тераса, при съседи: асансьор, стълбище и от три
страни покрив, заедно с 2,6127 % идеални части
от сградата и от правото на строеж върху имота,
в който е изградена, придобит с н.а. за дарение
на недвижим имот № 58, т. I, peг. № 1383, дело
№ 57/2015 г. на нотариус № 318 (акт № 197, т. 93,
н.д. № 28925/2015 г., вписан в СВ – София, вх. рег.
№ 39609/3.07.2015 г. от Николай Радославов Кра
чунов, ЕГН 1346176560.
– Недвижим имот, намиращ се в София, Сто
лична община, район „Люлин“, ж.к. Люлин 3,
бл. 389, в сграда 2, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68134.4361.14, с номер по предходен
план 854, квартал 46, парцел IX-67, съставляващ
съгласно доказателствен нотариален акт поземлен
имот № 854, от който е образуван урегулиран по
землен имот IX-67 от кв. 46 по плана на гр. София,
местност Люлин 3 микрорайон, с площ съгласно
доказателствен нотариален акт 1283 кв. м и при
съседи съгласно доказателствен нотариален акт:
улица, урегулиран поземлен имот Х-823, урегу
лиран поземлен имот I – с отреждане за поща,
и урегулиран поземлен имот XII-853, а именно:
самостоятелен обект в сграда – магазин № 7, с
идентификатор 68134.4361.14.2.60 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-14 от 6.03.2009 г. на изпълни
телния директор на АГКК, с площ 66,80 кв. м
с ъгласно схема № 15- 413473/12.11.2014 г. на
СГКК, с адрес на имота: София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин 3, бл. 389, ет. 0, обект магазин № 6,
който самостоятелен обект се намира в сграда
№ 2, разположена в поземлен имот с идентифи
катор 68134.4361.14, с предназначение на обекта:
за търговска дейност, брой нива на обекта: 1,
при съседи: на същия етаж: 68134.4361.14.2.59,
68134.4361.14.2.58, 68134.4361.14.2.57, под обекта:
68134.4361.14.2.61, над обекта: 68134.4361.14.2.7,
заедно с 1,7043 % идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
мястото, придобит с н.а. за покупко-продажба
на недвижим имот № 145, т. I, peг. № 2445, дело
№ 136/2014 г. на нотариус № 318 (акт № 75, т. 159,
н.д. № 49600/2014 г., вписан в СВ – София, вх. рег.
№ 65097/11.12.2014 г.) от Николай Радославов
Крачунов, ЕГН 1346176560.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Петър Радославов
Крачунов, ЕГН 1050156840, чрез неговите родители и
законни представители Радослав Николаев Крачунов,
ЕГН 8608037044, и Гергана Петрова Манчева, ЕГН
8403196391:
– Недвижим имот, намиращ се в София, Сто
лична община, район „Люлин“, ж.к. Люлин 3,
бл. 389, в сграда 2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 68134.4361.14, с номер по
предходен план 854, квартал 46, парцел IX-67,
съставляващ съгласно доказателствен нотариален
акт поземлен имот № 854, от който е образуван
урегулиран поземлен имот IX-67 от кв. 46 по
плана на гр. София, местност Люлин 3 мик
рорайон, с площ съгласно доказателствен но
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тариален акт 1283 кв. м и при съседи съгласно
доказателствен нотариален акт: улица, урегули
ран поземлен имот Х-823, урегулиран поземлен
имот I – с отреждане за поща, и урегулиран
поземлен имот XII-853, а именно: самостоятелен
обект в сграда – магазин № 6, с идентифика
тор 68134.4361.14.2.59 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-14 от 6.03.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ 45,80 кв. м съгласно
схема № 15-413463/12.11.2014 г. на СГКК, с адрес
на имота: София, район „Люлин“, ж.к. Лю
лин 3, бл. 389, ет. 0, обект магазин № 6, който
самостоятелен обект се намира в сграда № 2,
разположена в поземлен имот с идентифика
тор 68134.4361.14, с предназначение на обекта:
за търговска дейност, брой нива на обекта: 1,
при съседи: на същия етаж: 68134.4361.14.2.58,
68134.4361.14.2.60, под обекта: 68134.4361.14.2.61,
над обекта: 68134.4361.14.2.7, заедно с 1,2148%
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото, придобит с н.а.
за покупко-продажба на недвижим имот № 142,
т. I, peг. № 2438, дело № 133/2014 г. на нотариус
№ 318 (акт № 24, т. 158, н.д. № 49239/2014 г., впи
сан в СВ – София, вх. рег. № 64822/10.12.2014 г.)
от Петър Радославов Крачунов, ЕГН 1050156840.
– Недвижими имоти, намиращи се в София,
Столична община, район „Люлин“, ж.к. Люлин 3,
бл. 389, в сграда 2, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68134.4361.14, с номер по предходен
план 854, квартал 46, парцел IX-67, съставляващ
съгласно доказателствен нотариален акт поземлен
имот № 854, от който е образуван урегулиран по
землен имот IX-67 от кв. 46 по плана на гр. София,
местност Люлин 3 микрорайон, с площ съгласно
доказателствен нотариален акт 1283 кв. м и при
съседи съгласно доказателствен нотариален акт:
улица, урегулиран поземлен имот Х-823, урегу
лиран поземлен имот I – с отреждане за поща,
и урегулиран поземлен имот XII-853, а именно:
А) самостоятелен обект в сграда – ателие № 3 с
идентификатор 68134.4361.14.2.52 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със За
повед № РД-18-14 от 6.03.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ 94,11 кв. м съгласно
схема № 15-348064/29.09.2014 г. на СГКК, разпо
ложено на кота +23,75, с адрес на имота: София,
район „Люлин“, ж.к. Люлин 3, бл. 389, ет. 8, който
самостоятелен обект се намира в сграда № 2,
разположена в поземлен имот с идентификатор
68134.4361.14, с предназначение на обекта: друг
вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на
обекта: 1, при съседи: на същия етаж: няма, под
обекта: 68134.4361.14.2.46, 68134.4361.14.2.49, над
обекта: няма, заедно с 1,3984% идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху мястото;
Б) 18 к ва д рат ни мет ра, п редста вл яващ и
идеална част от сутерена на сградата, целият
с площ 1207,60 к в. м съгласно схема № 15348065/29.09.2014 г. на СГК К, със стат у т на
целия сутерен – самостоятелен обект – гараж
в сграда, намиращ се на етаж -1 в гореописа
ната сграда, с идентификатор 68134.4361.14.2.61,
в кой т о е т а ж с а ра зположен и п аркоме с т а
от № 1 до № 34, при съседи на гара жа: на
с ъщ и я е та ж: н я ма, под обек та: н я ма, на д
обек та: 68134.4361.14.2.58, 68134.4361.14.2.57,
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68134.4361.14.2.56, 68134.4361.14.2.54, които иде
а л н и час т и с ъо т ве т с т ват с ъгласно одобрен
архитектурен проект на паркомясто № 29, при
съседи съгласно одобрен архитектурен проект:
паркомясто № 30, паркомясто № 28 и подземна
улица, придобити с н.а. за покупко-продажба
на недвижим имот № 141, т. I, peг. № 2436, дело
№ 132/2014 г. на нотариус № 318 (акт № 49, т. 157,
н.д. № 48969/2014 г., вписан в СВ – София, вх. рег.
№ 64826/10.12.2014 г.) от Петър Радославов Кра
чунов, ЕГН 1050156840.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Радослав Николаев Крачунов, ЕГН 8608037044:
– Лек автомобил марка „Тойота Корола 1.6
И“ с ДК № С4123ХМ, дата на първа регистра
ция – 21.12.2004 г., рама № NMTBZ28E60R089336.
– Ремарке за лек автомобил марка „Сандра Тре
лърс А 1 Ж“ с ДК № С6955ЕР, дата на първа регис
трация – 20.10.2008 г., рама № XB9A1J4338S122321.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Радослав Николаев
Крачунов, ЕГН 8608037044:
– сумата в размер 118 000 лв., представлява
ща паричната равностойност на отчуждено към
5.03.2010 г. имущество от Радослав Николаев Кра
чунов – апартамент № 1 в София, ж.к. Младост 2,
бл. 211, вх. А, на първи етаж, със застроена площ
91,96 кв. м, представляващ самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.4091.169.7.1;
– сумата в размер 3200 лв., представляваща
паричната равностойност на отчуждено към
29.12.2016 г. имущество от Радослав Николаев
Крачунов – поземлен имот с идентификатор
37914.6813.33, с адрес на имота: с. Кокаляне, Сто
лична община, район „Панчарево“, местност Бачол,
който имот представлява нерегулиран поземлен
имот (ливада) с площ 800 кв. м, десета категория;
– сумата в размер 22 300 лв., представлява
ща паричната равностойност на отчуждено към
10.03.2009 г. имущество от Радослав Николаев
Крачунов – л.а. „Фолксваген Пасат 2.0 ТДИ“ с
ДК № СА5469НН;
– сумата в размер 3300 лв., представляваща
паричната равностойност на отчуждено към
3.05.2010 г. имущество от Радослав Николаев
Крачунов – л.а. „Фолксваген Голф ГТИ“ с ДК
№ СА4575РК;
– сумата в размер 7900 лв., представляваща
паричната равностойност на отчуждено към
28.12.2016 г. имущество от Радослав Николаев
Крачунов – мотоциклет „Кавазаки Нинджа ЗХ
10Р“ с ДК № СА0106В.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Радослав Николаев Крачунов, ЕГН 8608037044:
– с у м ат а в ра з мер 791,67 л в., п р ед
ставл яваща изп латена ли х ва по депози т
№ BG09BPBI79402065897001 в „Юробанк Бълга
рия“ – АД, с титуляр Радослав Николаев Крачунов;
– су мата в размер 944 лв., представл ява
ща изплатена ли х ва по спестовен влог
№ BG16BPBI79404065897001 в „Юробанк Бълга
рия“ – АД, с титуляр Радослав Николаев Крачунов;
– сумата в размер 200 042,78 лв., представлява
ща вноска на каса и изплатена лихва по депозит
№ BG79BPBI79402065897002 в „Юробанк Бълга
рия“ – АД, с титуляр Радослав Николаев Крачунов;
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– сумата в размер 28 065,83 лв., представлява
ща вноска на каса и изплатена лихва по депозит
№ BG88BPBI79402465897001 в „Юробанк Бълга
рия“ – АД, с титуляр Радослав Николаев Крачунов;
– сумата в размер 59 788,31 лв., представля
ваща получена сума от наем на недвижим имот
по спестовен влог № BG16BPBI79404065897001 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Радослав
Николаев Крачунов;
– сумата в размер 889,90 лв., представляваща
получена сума от наем на недвижим имот по
срочен депозит № BG95BPBI79404465897001 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Радослав
Николаев Крачунов;
– сумата в размер 36 446,22 лв., представляваща
получена сума от наем на недвижим имот по раз
плащателна сметка № BG69CECB97901086025200
в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Радослав Николаев
Крачунов;
– сумата в размер 9000 лв., представляваща
получена сума от щета на автомобил по разпла
щателна сметка № BG69CECB97901086025200
в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Радослав Николаев
Крачунов.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Гергана Петрова
Манчева, ЕГН 8403196391:
– сумата в размер 43 900 лв., представлява
ща паричната равностойност на отчуждено към
5.04.2017 г. имущество от Гергана Петрова Манче
ва – л.а. „Мерцедес Ц 250 ЦДИ“ с ДК № СА3575ТХ.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Гергана Петрова Манчева,
ЕГН 8403196391:
– сумата в размер 9448,01 лв., представляваща
получена сума от наем на недвижим имот по
разплащателна сметка № BG44BPBI79401064380101
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Гергана
Петрова Манчева;
– сумата в размер 5546,83 лв., представля
ваща вноска на каса по разплащателна сметка
№ BG44BPBI79401064380101 в „Юробанк Бълга
рия“ – АД, с титуляр Гергана Петрова Манчева;
– сумата в размер 9990 лв., представляваща
вноска на каса от трети лица за захранване на
разплащателна сметка № BG44BPBI79401064380101
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Гергана
Петрова Манчева;
– сумата в размер 586,75 лв., представляваща
превод от трето лице за захранване на спестовна
сметка № BG21CECB97904482111300 в „ЦКБ“ – АД,
с титуляр Гергана Петрова Манчева;
– сумата в размер 1075,71 лв., представляваща
преводи от трето лице за захранване на сметка
№ BG91CECB97904482111301 в „ЦКБ“ – АД, с
титуляр Гергана Петрова Манчева.
Съгласно определение № 17450 от 16.07.2019 г.
по гр.д. № 1354/2019 г. по описа на СГС, І ГО, 18
състав, съдът определя тримесечен срок, считано
от датата на обнародване на обявлението в „Дър
жавен вестник“, в който трети заинтересовани
лица, претендиращи самостоятелни права върху
имуществото – предмет на отнемане, могат да
встъпят в делото, като предявят претенциите си
пред СГС.
Гражданско дело № 1354/2019 г. по описа на
СГС, І ГО, 18 състав, е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 30.01.2020 г. от 11 ч.
6582
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
15. – Управителният съвет на Българското
медицинско сдружение по хематология – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо съ
брание на 13.10.2019 г. в 9 ч. в зала „Правец“ на
Хотел Риу Правец Ризорт при следния дневен ред:
1. приемане на отчет на УС на БМСХ за периода
2016 – 2019 г.; 2. промени в устава на БМСХ; 3.
избор на управителен съвет и председател; 4.
избор на редакционна колегия на печатния орган
„Хематология“; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
6668
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб Азимут – София“ – София, на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ, изискванията на Закона за
физическото възпитание и спорта и протокол от
заседание на управителния съвет на сдружението
свиква общо събрание на 22.10.2019 г. в 19 ч. в
София, ул. Йосиф Петров № 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на клуба; 2. промяна
в устава на сдружението; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 35 от
устава общото събрание се отлага с един час,
след което се провежда независимо от броя на
присъстващите членове.
6648
5. – Управителният съвет на Българската
хотелиерска и ресторантьорска асоциация – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
редовно отчетно-изборно общо събрание на
членовете на сдружението на 24.10.2019 г. в 14 ч.
в парк-хотел „Москва“, София, ул. Незабрав
ка № 25, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на УС в периода 1.01. – 24.10.2019 г.;
2. приемане на финансовия отчет за периода
1.01. – 24.10.2019 г.; 3. доклад на КС за дейността
в периода 1.01. – 24.10.2019 г.; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на УС и КС за
дейността им до 24.10.2019 г. 5. освобождаване
от отговорност на председателите на БХРА за
дейността им до 24.10.2019 г.; 6. изменения в
устава на БХРА; 7. избор на председател/и на
БХРА; 8. избор на УС на БХРА; 9. избор на КС
на БХРА; 10. разни. Членовете на сдружението се
легитимират за участие в събранието със: лична
карта – за физическите лица; удостоверение за
актуално състояние на съответното юридиче
ско лице, чийто представител се легитимира с
лична карта. Допуска се гласуване въз основа
на изрично писмено пълномощно, в което е
посочен начинът на гласуване по дневния ред.
Всеки пълномощник може да представлява един
редовен член. Преупълномощаване не се допус
ка. Общото събрание се счита законно, ако в
обявения час присъстват повече от половината
от редовните членове на сдружението с право
на глас. При липса на кворум в определения час
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час при същия дневен ред и ще се
счита за законно колкото и членове да се явят.
Материалите за събранието са на разположение
на членовете в офиса на сдружението – София,
ул. Хан Аспарух № 18, ет. 1.
6664
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8. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство „Иглика“ – Хасково, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на учи
лищното настоятелство на 4.11.2019 г. в 18,30 ч.
в сградата на Детска градина № 17 „Иглика“
с адрес: Хасково, ул. Генерал Скобелев № 11,
при следния дневен ред: 1. промяна на устава
на УН „Иглика“; 2. прекратяване на членство
в УН „Иглика“ и приемане на нови членове; 3.
избор на съвет на настоятелите на УН „Игли
ка“ – председател, зам.-председател и касиер; 4.
запознаване на новоприетите членове със: устава
на УН „Иглика“; правилника за устройството и
дейността на УН „Иглика“; правилника за устрой
ството и дейността на ДГ № 17 „Иглика“ – раздел
„Училищно настоятелство“; 5. разни; гласуване
на проектопредложенията. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове. Събранието е от
крито. Всички родители, учители и други лица,
свързани с детската градина, са поканени да
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присъстват. Канят се всички членове да вземат
участие при обсъждането и вземането на решения
по посочения дневен ред.
6613
21. – Изп ъ лни те лни ят коми те т (у п ра вителният съвет) на сдружение „Инер уил клуб
Шумен“ – Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на сдружението
на 14.11.2019 г. в 17 ч. в Шумен, ул. Рафаил Попов
№ 13, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на изпълнителния комитет, вписан в търговския
регистър и регистъра на ЮЛНЦ; 2. избор на нов
изпълнителен комитет (управителен съвет) – пре
зидент (който е и представител на сдружението),
заместник-президент, пастпрезидент, секретар
и касиер; 3. промяна адреса на управление; 4.
промяна на устава в частта на вписания адрес
на управление и начина на свикване на общото
събрание на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред и ще бъде законно
заседание независимо колко членове са се явили.
6676

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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