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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

по Доклада на Междуведомствената комисия
за експортен контрол и неразпространение
на оръжията за масово унищожение към
министъра на икономиката за 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за
експортния контрол на продукти, свързани
с отбраната, и на изделия и технологии с
двойна употреба
РЕШИ:
Приема Доклада на Междуведомствената
комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение
към министъра на икономиката за 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 18 септември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7236

РЕШЕНИЕ

по Годишен доклад за дейността на Държавна
агенция „Национална сигурност“ за 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 22, ал. 6 от Закона за управление и
функциониране на системата за защита на
националната сигурност и чл. 132, ал. 3 от
Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“
РЕШИ:
Приема Годишен доклад за дейността на
Държавна агенция „Национална сигурност“
за 2018 г. (секретен).
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 19 септември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7252

РЕШЕНИЕ

по Годишен доклад на Държавната комисия
по сигурността на информацията относно
цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в
Република България през 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл-

гария и чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на
класифицираната информация
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Държавната
комисия по сигурността на информацията
относно цялостната дейност по състоянието
на защитата на к ласифицираната информация в Република България през 2018 г.
(поверителен).
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 19 септември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7253

РЕШЕНИЕ

по Годишен доклад за дейността на Служба
„Военна информация“ през 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 6 от Закона за управление
и функциониране на системата за защита на
националната сигурност
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на
Служба „Военна информация“ през 2018 г.
(секретен).
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 19 септември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7254

РЕШЕНИЕ

по Доклад за дейността на Държавна агенция
„Разузнаване“ през 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 6 от Закона за управление
и функциониране на системата за защита на
националната сигурност
РЕШИ:
Приема Доклад за дейността на Държавна
агенция „Разузнаване“ през 2018 г. (секретен).
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 19 септември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7255
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 7
от 17 септември 2019 г.

по конституционно дело № 7 от 2019 г.
Конституционният съд в състав: заместващ председател: Гроздан Илиев, членове:
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов,
Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа
в закрито заседание на 17 септември 2019 г.
конституционно дело № 7/2019 г., докладвано
от съдията Таня Райковска.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България във
фазата за решаване на делото по същество.
Делото е образувано на 4.06.2019 г. по искане на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) за
установяване на противоконституционност на
§ 50 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО) (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.)
в частта, с която се създава ново изречение
второ в чл. 10, ал. 1 от Закона за митниците
(ЗМ) (обн., ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г., посл.
изм., бр. 32 от 16.04.2019 г.). Оспорваната
разпоредба гласи: „Митническите служители, които са митнически органи по смисъла
на закона, могат да бъдат само лица, които
не са привлечени като обвиняеми или не са
подсъдими за умишлено престъпление от
общ характер.“
Подателят на искането излага подробно
съображенията си в подкрепа на твърдените
противоречия на чл. 10, ал. 1, изречение второ
от ЗМ с чл. 4, чл. 16 във връзка с чл. 48, ал. 1,
чл. 31, ал. 3 и 4 и чл. 56 от Конституцията.
Според Висшия адвокатски съвет с извършеното допълнение в разпоредбата на чл. 10,
ал. 1 от Закона за митниците се стига до противоконституционно лишаване на български
граждани от правото им на труд чрез засягане
на държавни служители в Агенция „Митници“,
които са привлечени като обвиняеми или са
подсъдими за различни умишлени престъпления от общ характер, още преди наказателният
съд да се е произнесъл по отношение на вината
с влязла в сила присъда. Поддържа се, че „лишаването от правото на труд на лица, за които
не е доказано по несъмнен начин с влязла
в сила присъда за извършено престъпление,
което е пряко свързано с възможността им
да осигурят издръжка на семействата си, не
кореспондира с изискването за пропорционалност на държавната намеса в индивидуалното
им право на труд и противоречи на правото
на защита и на справедлив съдебен процес“.
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Висшият адвокатски съвет твърди, че с оспореното допълнение в посочената разпоредба
правото на труд на митническите служители
по смисъла на чл. 48, ал. 1, изречение първо във връзка с чл. 16 от Конституцията се
ограничава без съобразяване с принципа на
пропорционалност и легитимната цел, която
се преследва с него.
Като отчита, че атакуваният от Висшия
адвокатски съвет § 50, т. 4, буква „а“ от преходните и заключителните разпоредби на
ЗИДЗКПО, с който се създава ново изречение
второ в чл. 10, ал. 1 от Закона за митниците, е влязъл в сила, Конституционният съд
приема, че предмет на производството пред
него е разпоредбата на чл. 10, ал. 1, изречение
второ от Закона за митниците.
С определение от 2 юли 2019 г. Конституционният съд е допуснал искането за разглеждане по същество. Съдът е конституирал
като заинтересовани институции: Народното
събрание, Министерския съвет, министъра на
финансите, министъра на труда и социалната
политика, министъра на правосъдието, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, главния прокурор, омбудсмана
на Република България.
Отправена е покана да предложат писмени
становища до Съюза на юристите в България,
Българския хелзинкски комитет, фондация
„Български адвокати за правата на човека“,
Федераци ята на независимите синдикати
от държавното управление и организации,
Националния синдикат на административните служители, Националния синдикат на
държавните служители в митническата администрация, Професионалното обединение
на държавните служители.
Поканени са да дадат писмено правно
мнение по предмета на делото проф. д.ю.н.
Васил Мръчков, проф. д-р Ганета Минкова,
проф. д-р Емил Мингов, проф. д-р Красимира
Средкова, проф. д-р Христина Балабанова,
доц. д-р Зорница Йорданова, доц. д-р Наталия
Киселова.
От представилите становища и правни
мнения по делото единствено министърът на
финансите намира искането за неоснователно.
Според него с атакуваната разпоредба се цели
защита на специфичния авторитет на службата, който би могъл да бъде накърнен, ако
лицето продължи да изпълнява държавната
служба, след като спрямо него са установени
по предвидения за това в Наказателно-процесуалния кодекс ред достатъчно доказателства
за извършване на престъпление и в рамките
на образуваното производство срещу него е
повдигнато обвинение. Министърът на финансите приема, че авторитетът на държавната
служба е легитимна цел на законодателя, а
постигането є се осъществява с оспорваното
допълнение в ЗМ, което защитава значим обществен интерес, с оглед специфичните функции и правомощия на митническите органи.
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В становищата на Върховния касационен
съд, Съюза на юристите в България, Българския хелзинкски комитет, Професионалното
обединение на държавните служители, както
и в правните мнения на проф. д.ю.н. Васил
Мръчков, проф. д-р Ганета Минкова, проф.
д-р Христина Балабанова, доц. д-р Зорница
Йорданова със съответните аргументи се
подкрепят и допълват доводите в искането на
Висшия адвокатски съвет, което намират за
основателно. Изложени в обобщен вид, съображенията за уважаване на искането се свеждат
основно до следното: Ограничаването на правото на труд на лица, за които не е доказано
по несъмнен начин с влязла в сила присъда
извършването на умишлено престъпление от
общ характер, не е в съответствие с изискването
за пропорционалност на държавната намеса в
индивидуалното право на труд. По този начин
чрез оспорваното допълнение в чл. 10, ал. 1
ЗМ службата на лицето – митнически орган,
бива обвързана единствено от основанията
за повдигане на обвинение, преценката за
наличието на които се извършва от органите
на досъдебното производство.
Поддържа се още, че е нарушено правото
на защита, тъй като автоматичното освобождаване от длъжност на митническите служители, които са митнически органи и са били
привлечени като обвиняеми или подсъдими
за умишлено престъпление от общ характер,
не подлежи на съдържателен съдебен контрол.
Останалите конституирани заинтересовани институции и поканени да дадат правно
мнение по делото не са депозирали писмени
становища.
Съдът, като обсъди доводите в искането,
постъпилите по делото писмени становища
и правни мнения, както и относимата правна уредба, за да се произнесе, взе предвид
следното:
Основната задача на органите, осъществяващи държавно управление, е да направляват
и ръководят процесите в обществото в съответствие с публичния интерес. Ето защо до
държавна служба следва да бъдат допускани
само лица, които са способни във всичките
си актове и действия да се ръководят от публичния интерес и да съдействат за постигане
на общото благо.
По Конституция държавните служители
са изпълнители на волята и интересите на
нацията (чл. 116, ал. 1 от Конституцията) и
трябва да отговорят на определени изисквания,
които да осигурят компетентно и отговорно
изпълнение на служебните функции, съобразено с националните интереси.
Като се основава на това разбиране, чл. 116,
ал. 2 от Конституцията предвижда, че условията, при които държавните служители се
назначават и освобождават от длъжност, се
определят от закон. За държавните служители
в митническата администрация специалният
закон е Законът за митниците. Законодателят
е свободен да въвежда в него отклоняващи

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

се от общия ред изисквания за заемане и
освобождаване от длъжност на държавните
служители, които са част от митническата
администрация. Всеки нюанс в техния правен
статус трябва да държи сметка за мястото
им в йерархията на държавната служба, за
естеството и спецификата на възложените им
функции и за тяхната значимост за нормалното
функциониране на държавното управление
(Решение № 4 от 2019 г. по к.д. № 15/2018 г.).
В чл. 10, ал. 1, изречение първо от ЗМ са
уредени общите предпоставки, позитивни
и негативни, които трябва да са налице по
отношение на митническия служител – дее
способност, липса на влязла в сила присъда
за извършено умишлено престъпление от
общ характер, да не е лишен по съдебен ред
от правото да заема съответната длъжност
и да отговаря на изискванията за работа в
митническата администрация.
По отношение на митническите служители,
които са митническите органи (според § 1,
т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона
за митниците това са длъжностните лица от
митническите учреждения, които осъществяват митнически надзор и/или извършват
контрол или дейности по разследване по
реда на Наказателно-процесуалния кодекс),
и съобразно мястото им в йерархията на
митническата администрация и важността на
техните функции оспорената разпоредба на
чл. 10, ал. 1, изречение второ от ЗМ предявява към тях и две допълнителни условия – да
не са привлечени като обвиняеми и да не
са подсъдими за умишлено престъпление от
общ характер. Те трябва да са налице към
момента на назначаване в митническата администрация, но въвеждането им предпоставя
тяхното наличие да бъде факт и в хода на
вече възникнало служебно правоотношение.
Според чл. 10, ал. 10 ЗМ несъобразяването с
обстоятелствата по чл. 10, ал. 1 ЗМ води до
несъвместимост и е основание за прекратяване
на трудовото или служебното правоотношение.
Преди да се спре по-подробно на конституционосъобразност та на въвеж дането
на подобни изисквания към митническите
служители, Конституционният съд намира за
необходимо да подчертае, че в разпоредбата
на чл. 10, ал. 10 ЗМ законодателят си служи
с института на несъвместимостта по начин,
който се отклонява от неговия конституционен
замисъл и предназначение.
Оспорената норма на чл. 10, ал. 1, изречение второ от ЗМ не въвежда несъвместимост,
разбирана като забрана за съвместяване на
определена публична длъжност с друга такава,
както и с длъжности и дейности, свързани
с частен интерес на заемащи я публична
длъжност (Решение № 3 от 2019 г. по к.д.
№ 16/2018 г.). Тя съдържа набор предпоставки,
на които трябва да отговарят както кандидатите за държавна служба в митническата
администрация, така и заварените митнически
органи. Направеното уточнение има и кон-
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ституционноправна релевантност, доколкото
чл. 10, ал. 10 ЗМ, макар и неоспорен от вносителя на искането, урежда правния резултат
при несъобразяване с негативните изисквания,
на които по силата на оспорения текст трябва
да отговарят митническите служители, които
са митнически органи.
Държавните служители престират работна сила и полагат труд при изпълнение на
служебното правоотношение, спрямо тях са
приложими конституционните принципи и
разпоредби, свързани с правото на труд и
неговата защита.
В своята практика Конституционният съд
приема, че титуляр на основното право на труд
са не само лицата, които работят по трудово
правоотношение, но и държавни служители,
съдии, прокурори и следователи, лицата, които
упражняват самостоятелно занаят, свободна
професия и пр. (Решение № 17 от 2018 г. по
к.д. № 9/2018 г., Решение № 2 от 2019 г. по
к.д. № 2/2018 г.).
Последователно е разбирането на Конституционния съд, че гарантираното от Конституцията право на труд обхваща и възможността
всеки гражданин свободно да избира своята
професия и място на работа (Решение № 8
от 1992 г. по к.д. № 7/1992 г., Решение № 1 от
1993 г. по к.д. № 32/1992 г., Решение № 3 от
2006 г. по к. д. № 4/2006 г., Решение № 11 от
2012 г. по к.д. № 1/2012 г., Решение № 1 от
2017 г. по к.д. № 6/2016 г.).
Конституционното положение за свобода
на труда се гарантира от свободата при възникване и прекратяване на правоотношенията. В основата на единното конституционно
право на труд и неговото реализиране стои не
само свободното решение за начина, по който
човек ще осигури материалните предпоставки за живота и издръжката си, но и самото
упражняване на професията с гаранции за
достъп, за кариера и за свободно излизане от
нея. Свободният избор на професия и място
на работа означава, че всеки има право да
започне работата, която желае, ако е обявена
за заемане и има качествата и подготовката
за това, както и да преустанови работа по
свое желание, след като спази установения
правен ред.
Конституционният съд намира, че въведените с чл. 10, ал. 1, изречение второ от ЗМ
допълнителни изисквания към митническите
служители, които са митнически органи, ограничават правото на труд и правото на свободен
избор на професия съответно по чл. 48, ал. 1,
изречение първо и ал. 3 във връзка с чл. 16
(гарантиране и защита на труда от закона)
от Конституцията.
Правото на труд не е абсолютно и може
да бъде ограничавано. Предвид значимите
материални, но също и морални последици
от реализирането на правото на труд, не
всяка цел може да бъде годно основание за
неговото ограничаване, а само цел от същия
порядък, какъвто Конституцията допуска като
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основание за това (Решение № 11 от 2010 г.
по к.д. № 13/2010 г. и Решение № 1 от 2017 г.
по к.д. № 6/2016 г.).
Оспорени ят текст е приет без мотиви
между първо и второ четене на проекта на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за корпоративното подоходно облагане (ДВ,
бр. 98 от 27.11.2018 г.). Поради липсата на законодателна обосновка Конституционният съд
прави преценката за съответствие на чл. 10,
ал. 1, изречение второ от ЗМ с Конститу
цията на плоскостта на очертаващата се цел
на въведеното ограничение.
Конституционното основание за съществуването на изискванията по чл. 10, ал. 1
ЗМ, които в негативен план се третират като
ограничения на правото на труд, се корени в
същността на държавната служба в митничес
ката администрация като публична функция.
Изпълняването на публична служба в интерес
на обществото може да се очаква и търси
само от лица, които отговарят на условията по чл. 10, ал. 1, изречение първо от ЗМ.
Изискв анията за заемане на държавна служба
в митническата администрация са гаранция
за ефективното и резултатно, а същевременно отговорно и лоялно изпълнение на една
общественополезна функция.
Качественото и лоялно изпълнение на служебните функции, от своя страна, формират
облика на държавната служба в обществото.
Престижът на държавната служба е преди
всичко функция от обхвата и ефективността, с
която се изпълняват служебните задължения.
Нейният авторитет е проекция на очакванията
за качеството на тази дейност и на позитивната оценка на всеки член на обществото за
дейността на държавните служители.
Изложеното позволява да се откроят целите на възприетото в атакуваната разпоредба
разрешение – да се повиши ефективността
на митническата администрация, да се набират кадри с висока мотивация за работа,
притежаващи добър интегритет, да се осигури личната способност на митническите
служители, които са митнически органи, да
изпълняват функциите си по изискуемия от
Конституцията начин (чл. 116, ал. 1), както
и да се защити специфичният авторитет на
държавната служба.
Възможността правото на труд да бъде
ограничавано в името на друга висша конституционна ценност поставя на преден план
въпроса за допустимите от Конституцията
предели на намеса в защитеното му съдържание. В търсене на отговор съвременната
конституционноправна теория и практика си
служат с принципа за пропорционалност. Постулатът за съразмерност присъства осезаемо
в практиката на българския Конституционен
съд с познато и утвърдено съдържание като
мерило за границите на търпима намеса на
държавата в пространството на основните
права (Решение № 20 от 1998 г. по к.д. № 16
от 1998 г., Решение № 1 от 2002 г. по к.д.
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17/2001 г., Решение № 15 от 2010 г. по к.д.
9/2010 г., Решение № 2 от 2011 г. по к.д.
2/2011 г., Решение № 14 от 2014 г. по к.д.
12/2014 г., Решение № 2 от 2015 г. по к.д.
8/2014 г. и др.) и е изведен като компонент
принципа на правовата държава.
При определяне на изискванията за заемане
на държавна служба законодателят следва да
постигне баланс между правото на участие в
управлението, от една страна, и потребността да се осигури квалифицирано, отговорно
и лоялно упражняване на държавната власт,
от друга. Тези две конституционни ценности
трябва да се срещнат и да бъдат съвместени
посредством метода на балансирана преценка
на конкуриращи се принципи и основни права като същностен компонент на правовата
държава. Само по този начин се гарантира
ефективност на държавното управление, но
едновременно с това и недопускане на дискриминация в процеса на осъществяване на
управлението.
За да не се превърнат в конституционно
нетърпими ограничения на правото на труд,
изискванията към митническите служители,
които са митнически органи, по необходимост
трябва да са съобразени с принципа за пропорционалност. Преценката за пропорционалност
на едно или друго законодателно разрешение
не се прави абстрактно, а отношението на
съразмерност между защитаваната цел и прилаганото средство се установява при съпоставянето им. Затова изходът от повдигнатия спор
за конституционосъобразността на чл. 10, ал. 1,
изречение второ от ЗМ зависи от отговора на
въпроса: дали въведеното с тази разпоредба
ограничение в правото на труд е необходимо,
подходящо и съразмерно средство за постигане
на целения резултат в една правова държава,
от която се очаква да защитава балансирано
правата и свободите на всички свои членове
(Решение № 2 от 2011 г. по к.д. № 2/2011 г.).
Според чл. 10, ал. 1, изречение първо от
ЗМ една от предпоставките, на които трябва
да отговарят митническите служители, вкл.
и тези, които осъществяват функции на митнически органи, е изискването лицето да не е
осъждано за умишлено престъпление от общ
характер. Присъствието на това негативно
изискване е продиктувано от съображения от
морално естество. Ценностите на държавноорганизираното общество обуславят разрешението, според което осъдените за умишлено
престъпление от общ характер не следва да
имат правото да участват в управлението, тъй
като са проявили незачитане на правовия ред,
правата и интересите на социума. Поради
това заемането на държавна служба в митническата администрация от лица, осъдени
за извършени престъпления от общ характер,
е морално неприемливо.
В доктрината се отчита връзката между общественото доверие към държавните
служители и гаранциите за етичността на
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тяхното поведение. Доверието, с което държавната служба се ползва в обществото, ще
бъде сериозно разколебано, ако за държавен
служител в митническата администрация се
назначи лице, което се е отклонило от морално-етичните правила на поведение.
В правовата държава мерило за моралната
непригодност да се изпълнява държавната
служба по предписания от Конституцията
начин – съобразно волята и интересите на
нацията, е влязлата в сила присъда за извършено престъпление. Доколкото съществува
обществена потребност от пълна неопетненост на държавната служба (Решение № 5 от
2016 г. по к.д. № 2/2016 г.), Конституционният
съд не отрича принципно подход, при който
достъпът до държавна служба се прегражда и
преди осъждането (Решение № 2 от 2018 г. по
к.д. № 2/2018 г.). Въпросът е за мярата, защото
всяко ограничаване на правото на труд, без
да е постигната достатъчно висока степен на
сигурност, че лицето е неспособно да се ръководи от „волята и интересите“ на нацията,
посяга върху сърцевината на това право.
Възприетата в закона формулировка на
изискванията към митническите служители,
които са митнически органи, поставя знак за
равенство между осъждането с влязла в сила
присъда за умишлено престъпление от общ
характер (чл. 10, ал. 1, изречение първо от
ЗМ) и процесуалното качество на обвиняем
или подсъдим за умишлено престъпление от
общ характер (чл. 10, ал. 1, изречение второ
от ЗМ) – те са напълно равностойни (Решение
№ 7 от 2016 г. по к.д. № 8/2015 г.). Въпреки че
доказателствената обезпеченост на обвинението
е с различен обем в различните фази и стадии
на наказателния процес, чрез оспорваното
допълнение в ЗМ законодателят ограничава
правото на труд на обвиняемите и подсъдимите
със същия интензитет, с който това е сторено
за лицата, осъдени с влязла в сила присъда. И
ако нелоялността на лице с предходна съдимост е установена несъмнено с влязлата в сила
присъда, то това положение не би могло да се
пренесе автоматично и към лицата, които са
привлечени като обвиняеми или са подсъдими,
без да са осъдени. Същественият конституционноправен проблем се свежда до това, че
оспорената уредба поставя знак за равенство
между ограничението, налагано в резултат на
осъждане, и това, възникващо вследствие на
самообразувано, но неприключило наказателно
производство. И в двата случая възникващите за засегнатите лица правни последици са
едни и същи, без да е налице конституционно
оправдано основание за това (Решение № 7 от
2016 г. по к.д. № 8/2015 г. и Решение № 5 от
2016 г. по к.д. № 2/2016 г.)
Конституционният съд намира, че разпоредбата на чл. 10, ал. 1, изречение второ от
ЗМ съдържа неясна формула за нелоялност,
която законодателят свързва с процесуалното качество на обвиняем или подсъдим за
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умишлено престъпление от общ характер.
Възприетото автоматично отстраняване от
заемане на държавна служба в митническата
администрация не оставя пространство за
преценка кога пълноценната реализация на
правото на труд следва да отстъпи пред защитата на специфичния авторитет на държавната
служба. Отсъствието на нюансиран подход не
позволява да се отчетат степента на обществена опасност на твърдяното престъпление,
връзката му с функциите на митническия
служител, както и други индивидуални особености на конкретния случай.
Оспорената разпоредба създава предпоставки за ограничаване на правото на труд,
без да е достигнат конституционно търпимият
предел, отвъд който заемането на държавна
служба в митническата администрация би
било морално неприемливо. Възприетият от
законодателя автоматизъм, водещ до прекратяване на правоотношението, лишава уредбата
от присъщата на повелята за пропорционалност гъвкавост, чрез която да се установи по
несъмнен начин неспособността на лицето
да се ръководи от „волята и интересите на
нацията“. Съображението, че атакуваното
разрешение има за цел да открои по-релефно
положението на митническите служители,
които са митнически органи, по никакъв начин не променя направения извод за общия и
недиференциран характер на ограничението
по чл. 10, ал. 1, изречение второ от ЗМ.
Без да се оспорва възможността защитата
на авторитета на службата да бъде третирана
като легитимна законодателна цел, чието
постигане в отделни случаи, включително,
когато служител бъде привлечен като обвиняем или получи качеството на подсъдим за
престъпление, може да наложи ограничения в
правото на труд и свободен избор на професия,
оспореният текст игнорира съществуването
на друг, по-малко ограничаващ правото на
труд законоустановен начин на постигане на
преследваната цел – възможността по чл. 100,
ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител
за временно отстраняване от длъжност на
съответния служител.
Наред с това липсва предвидена в закона
адекватна и ефективна закрила на лицето
срещу освобождаването от длъжност на основанието, посочено в оспорената разпоредба. Съдебното оспорване на законността на
прекратяване на трудовото или служебното
правоотношение би било с предизвестен край,
доколкото единствените предпоставки, които
ще подлежат на съдебна преценка, са свързани
с факта на заемане на съответната позиция в
митническата администрация на лицето и с
факта на повдигнатото срещу него обвинение
за умишлено престъпление от общ характер.
Конституционният съд намира за уместно
да отбележи, че отсъства всякаква възможност
за преразглеждане на случая при промяна
на релевантните обстоятелства по чл. 10,
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ал. 1, изречение второ от ЗМ, включително
при постановяване на оправдателна присъда
или прекратяване на наказателното производство, и законът не гарантира връщането
на митническия служител на заеманата до
прекратяване на служебното правоотношение
длъжност. Ограничението е непропорционално, защото целите на закона могат да бъдат
успешно и ефективно постигнати и без него.
В своята практика относно временното
отстраняване от длъжност на държавни служители и магистрати, които са привлечени
като обвиняеми за престъпления, свързани
със службата им (Решение № 5 от 2016 г. по
к.д. № 2/ 2016 г., Решение № 10 от 2018 г. по
к.д. № 4/2017 г., Решение № 2 от 2018 г. по к.д.
№ 2/2018 г.), Конституционният съд е приел,
че временното отстраняване от длъжност,
макар и да разкрива белезите на преследвана легитимна цел – защита на специфичния
авторитет на службата, е непропорционална
мярка, водеща до ограничаване на правото
на труд и свободен избор на професия. Тези
изводи с по-голяма сила важат и в настоящия случай, където не се обсъжда временно
отстраняване от длъжност, а по-тежката като
последици мярка – прекратяване на трудовите
или служебните правоотношения на митническия служител.
Разпоредбата на чл. 10, ал. 1, изречение
второ от ЗМ не е съобразена и с изискването
да се използва най-мекото според обстоятелствата средство за ограничаване като елемент
от принципа за пропорционалност. Отсъствието на мотиви и законодателна обосновка в
подкрепа на възприетото в чл. 10, ал. 1, изречение второ от ЗМ разрешение не убеждава,
че са потърсени и обсъдени алтернативни и
по-щадящи за правото на труд способи за постигане на целения резултат. Подобен подход
е отстъпление от конституционния разум за
дължим демократичен законодателен процес в
сферата на основните права – чрез задълбочен
дебат в рамките на законодателния процес,
без прибързаност и импровизация, да се защитят балансирано правата и свободите на
всеки член на обществото.
Поради изложеното Конституционният съд
приема, че искането на ВАдвС за установяване
на противоконституционност на разпоредбата на чл. 10, ал. 1, изречение второ от ЗМ е
основателно.
По изложените съображения и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията във връзка
с чл. 22, ал. 1 от Закона за Конституционен
съд Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 10, ал. 1, изречение второ
от Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от
6.02.1998 г.; посл. изм., бр. 32 от 16.04.2019 г.).
За председател:
Гроздан Илиев
7222
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235
ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на икономиката
за 2019 г.

ВЕСТНИК

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. в размер 499 500 лв. за ресурсно
осигуряване на новата контролна дейност на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по установяване качеството
на твърдите горива, използвани за битово
отопление, и във връзка с нормативните
промени, приети с Постановление № 201 на
Министерския съвет от 2019 г. за изменение
и допълнение на Устройствения правилник
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор, приет с Постановление
№ 47 на Министерския съвет от 2003 г. (обн.,
ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 48, 78 и
96 от 2005 г., бр. 15, 28 и 40 от 2006 г., бр. 33
от 2008 г., бр. 48 и 98 от 2009 г., бр. 52 и 97 от
2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 14 и 108 от 2014 г.,
бр. 32 и 86 от 2015 г., бр. 67 от 2016 г., бр. 34
от 2017 г. и бр. 35 от 2019 г.).
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, в
т.ч. за персонал – 136 000 лв., да се увеличат разходите по „Политика в областта
на устойчивото икономическо развитие и
конкурентоспособност“, бюджетна програма
„Инфраструктура по качеството в подкрепа
развитието на икономиката“, по бюджета на
Министерството на икономиката за 2019 г.
(2) Със сумата в размер 363 500 лв. да се
увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на икономиката да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2019 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
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Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
7239

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236
ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.
за допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за тютюна, тютюневите и свързаните
с тях изделия, приет с Постановление № 39
на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ,
бр. 18 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 99 от 1994 г.,
бр. 86 от 1996 г., бр. 18 и 100 от 1997 г., бр. 60
и 114 от 1999 г., бр. 62, 78 и 96 от 2001 г., бр. 3
от 2003 г., бр. 69 и 71 от 2004 г., бр. 78 и 100
от 2005 г., бр. 83 от 2006 г., бр. 26 от 2008 г.,
бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 47 от 2012 г., бр. 40
от 2015 г., бр. 77 от 2016 г. и бр. 19 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 52 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „тютюневите изделия“
се поставя запетая и се добавя „различни от
цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари“.
2. В ал. 3:
а) в изречение първо след думите „тютюневи изделия“ се поставя запетая и се добавя
„различни от цигарите и тютюна за ръчно
свиване на цигари“;
б) в изречение второ след думите „тютюневите изделия“ се поставя запетая и се добавя
„различни от цигарите и тютюна за ръчно
свиване на цигари“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
7240
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане
чрез фискални устройства на продажбите в
търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания
към лицата, които извършват прода жби
чрез електронен магазин (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г.,
бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и
64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г.,
бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г.
на ВАС на Република България – бр. 93 от
2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66
и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на
ВАС на Република България – бр. 83 от 2015 г.;
бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80
от 2018 г., бр. 10, 26 и 52 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 4 се създава т. 11:
„11. продажби във/от търговски обекти,
намиращи се на места с постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на
мобилен оператор поради липса на покритие.“
§ 2. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя: „освен когато плащането по продажбата се регистрира и отчита чрез фискално
устройство на мястото на предаване на стоката
или услугата“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) При работа с ИАСУТД се допуска
прода жби на предоставени сток и/усл у ги,
при които клиентът само поема задължение
за плащане, да се приключват с издаване на
системен бон с вид плащане „резерв 2 – отложено плащане“. При извършване на плащане
по тези продажби се издава системен бон, като
се допуска обобщаване на предоставените
стоки или услуги по групи.“
3. Досегашните ал. 3 – 7 стават ал. 4 – 8.
§ 3. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Допуска се при продажби на течни
горива във/от обекти, които са изцяло на
самообслужване, да не се отпечатват дневен
финансов отчет по ал. 1 и данните от нивомерната измервателна система и броячите
на колонките/разходомерите/измервателните
системи по ал. 2.“
2. В ал. 5, в изречение четвърто след думата „самообслужване“ се поставя запетая
и се добавя „включително при продажби на
течни горива във/от обекти, които са изцяло
на самообслужване“.

ВЕСТНИК
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§ 4. В чл. 42, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. книгата за дневните финансови отчети
за текущата година – за лицата, използващи
ЕСФП, с изключение на случаите по чл. 11,
ал. 3, чл. 14, ал. 3 и чл. 39, ал. 3.“
§ 5. В глава седма „а“ се създава чл. 52а1:
„Чл. 52а1. (1) Лице по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС
може да използва софтуер за управление на
продажби, който отговаря на всички изисквания на приложение № 29, с изключение на
изискването за блокиране на операциите по
откриване и по приключване на продажба,
когато статусът на фискалното устройство не
позволява издаване на фискален бон.
(2) Софтуерът по ал. 1 блокира операцията по плащане по продажба, за която е
налице задължение за издаване на фискален
бон, когато липсва свързаност с фискалното
устройство или статусът на устройството не
позволява издаването на фискален бон.
(3) Лицето може да използва софтуера по
ал. 1, в случай че за предходната календарна
година размерът на получените плащания
по продажби, за които е налице задължение
за издаване на фискален бон, не надвишава
5 на сто от размера на нетните приходи от
продажби и са изпълнени едновременно наймалко две от следните условия:
1. балансовата стойност на активите към
края на предходната календарна година надвишава 8 000 000 лв.;
2. нетните приходи от продажби за пред
ход нат а к а лен дарна г од и на на д ви ш а ват
16 000 000 лв.;
3. средната численост на персонала за
предходната календарна година надвишава
50 души.
(4) При определяне на размера по ал. 3 на
получените плащания по продажби, за които
е налице задължение за издаване на фискален бон, не се вземат предвид продажбите,
регистрирани и отчитани по реда на чл. 28.
(5) Лицето, което използва софтуера по
ал. 1, е длъжно да подава за всяка календарна година в срок до 31 януари на следващата
година в Националната агенция за приходите
стандартизиран одиторски файл, съдържащ
информация за всички регистрирани в софтуера продажби за периода, с формат и параметри на записа съгласно приложение № 37.
Файлът се подава на технически носител в
компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите.
(6) Новосъздадено юридическо лице или
физи ческо л и це, п ри доби ло качес т во на
търговец по смисъла на Търговския закон
през текущата календарна година, може да
използва софтуера по ал. 1, при условие че
към датата на първата продажба, за която е
налице задължение за издаване на фискален
бон, е изпълнило изискването на ал. 3, т. 1
и прогнозният процент за размера на пла-
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щанията по продажби, за които е налице
задължение за издаване на фискален бон, не
надвишава 5 на сто от размера на нетните
приходи от продажби за текущата календарна
година.
(7) Правото да се използва софтуерът по
ал. 1 се преустановява след изтичане на тримесечен срок от края на календарната година,
за която размерът на получените плащания по
продажби, за които е налице задължение за
издаване на фискален бон, надвиши 5 на сто
от размера на нетните приходи от продажби.
(8) Правото да се използва софтуерът по
ал. 1 се преустановява след изтичане на тримесечен срок от края на втората последователна
календарна година, за която не са изпълнени
две от условията по ал. 3, т. 1 – 3.“
§ 6. В чл. 52в се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случай че софтуерът разполага с
функционалност, изпълняваща изискваната
функционалност за изпълнимия файл по ал. 2,
т. 3, се допуска да не се предоставя изпълним
файл и неговият source-код, при условие че се
предоставят указания за достъп и извличане
на информацията от БД съгласно ал. 2, т. 3.“
2. Досегашните ал. 4 – 10 стават ал. 5 – 11.
§ 7. В приложение № 1, раздел І, т. 14 думата „трябва“ се заменя с „могат“.
§ 8. В приложение № 29 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 9 накрая се добавя:
„Когато в търговски обект към едно фискално устройство са свързани два или повече
софтуера за управление на продажбите, третият
компонент на УНП – 7-разряден номер, се
формира в рамките на предварително зададен
диапазон за всеки от софтуерите. Диапазонът

следва да се изчерпва възходящо със стъпка
1, като след запълването му се определя нов
диапазон.“
2. В т. 10 накрая се добавя:
„При плащане по продажба, открита преди
въвеждане в експлоатация на софтуера, за
която не е генериран УНП, към фискалното
устройство се подава за печат УНП от следния
вид: ОО000000-0000-0000000, където първите
два символа са латински главни букви О, а
останалите са нули.“
3. В т. 18, изречение второ след думите
„данни са“ се добавя „минимум“.
§ 9. В приложение № 30 се правят следните
допълнения:
1. В първа част, в т. 1 след думите „отговаря на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от
2006 г.“ се добавя:
„или отговаря на изискванията, посочени
в чл. 52а1 от Наредба № Н-18 от 2006 г.“.
2. Във втора част, в т. 1 след думите „отговаря на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18
от 2006 г.“ се добавя:
„или отговаря на изискванията, посочени
в чл. 52а¹ от Наредба № Н-18 от 2006 г.“.
§ 10. В приложение № 32 се създава т. 22:
„22. Диапазон на номерацията на УНП
при свързаност на едно ФУ с повече от един
СУПТО в търговски обект.“
§ 11. В приложение № 33, в т. 4 се създава
подточка 4.3:
„4.3. Посредник/ци за предлагане на туристическ и усл у ги в интернет (глоба лни
дистрибуционни системи) – наименование
на оператора.“
§ 12. Създава се приложение № 37 към
чл. 52а1, ал. 5:
„Приложение № 37
към чл. 52а1
Стандартизиран одиторски файл, съдържащ информация за всички регистрирани в софтуера продажби за предходна календарна година. Приложението описва данните в табличен вид,
които ще се подават в XML формат.
Поле

XML
елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

ЕИК на задълженото лице

EIK

символен

да

Календарна година

GOD

Цифров

да

Уникален номер на продажба № 1 NSale

символен

да

системен номер на продажбата,
SSale
присвоен от софтуера

символен

да

дата на откриване на продажбата

дата

да

Формат YYYY-MM-DD

обща сума на продажбата – без
SALL
ДДС, в лв.

Цифров

да

0.00

отстъпка – в лв.

SumD

Цифров

не

0.00

ДДС – сума – в лв.

SVAT

Цифров

да

0.00

Цифров

да

0.00

SD_1

дължима сума по продажбата – в лв. DT

Формат XXXXXXXXZZZZ-0000001
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анулирана сума по продажбата

XML
елемент
SumA
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Тип

Номенклатура

С Т Р. 1 1
Задължителен

Забележка

Цифров

не

0.00

платена сума, регистрирана с издаSumFB
ване на фискален бон

Цифров

не

0.00

платена сума, за която не е налице
изискване за издаване на фискален SumNFB
бон

Цифров

не

0.00

дата на приключване на продажбата SD_2

дата

не

Формат YYYY-MM-DD

сторнирана сума по продажбата

Цифров

не

0.00

Уникален номер на продажба № 2 NSale

символен

да

Формат XXXXXXXXZZZZ-0000001

системен номер на продажбата,
SSale
присвоен от софтуера

символен

да

дата на откриване на продажбата

дата

да

Формат YYYY-MM-DD

обща сума на продажбата – без
SALL
ДДС – в лв.

Цифров

да

0.00

отстъпка – в лв.

SumD

Цифров

не

0.00

ДДС – сума – в лв.

SVAT

Цифров

да

0.00

дължима сума по продажбата – в лв. DT

Цифров

да

0.00

анулирана сума по продажбата

Цифров

не

0.00

платена сума, регистрирана с издаSumFB
ване на фискален бон

Цифров

не

0.00

платена сума, за която не е налице
изискване за издаване на фискален SumNFB
бон

Цифров

не

0.00

дата на приключване на продажбата SD_2

дата

не

Формат YYYY-MM-DD

сторнирана сума по продажбата

Цифров

не

0.00

Уникален номер на продажба № N NSale

символен

да

Формат XXXXXXXXZZZZ-0000001

системен номер на продажбата,
SSale
присвоен от софтуера

символен

да

дата на откриване на продажбата

дата

да

Формат YYYY-MM-DD

обща сума на продажбата – без
SALL
ДДС – в лв.

Цифров

да

0.00

отстъпка – в лв.

SumD

Цифров

не

0.00

ДДС – сума – в лв.

SVAT

Цифров

да

0.00

дължима сума по продажбата – в лв. DT

Цифров

да

0.00

анулирана сума по продажбата

Цифров

не

0.00

платена сума, регистрирана с издаSumFB
ване на фискален бон

Цифров

не

0.00

платена сума, за която не е налице
изискване за издаване на фискален SumNFB
бон

Цифров

не

0.00

дата на приключване на продажбата SD_2

дата

не

Формат YYYY-MM-DD

сторнирана сума по продажбата

Цифров

не

0.00

SumST

SD_1

SumA

SumST

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

SD_1

SumA

SumST

“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. (1) Лицата, които отговарят на условията по чл. 52а1, ал. 3 и изберат софтуер
за управление на продажбите, отговарящ на
изискванията на чл. 52а1, ал. 1 и 2, са длъжни да приведат дейността си в съответствие
с всички изисквания на наредбата в срок до
31 март 2020 г. В този случай лицата подават
информацията съгласно приложение № 32 в
срок до 31 май 2020 г.
(2) Новосъздадено юридическо лице или
физическо лице, придобило качество на търговец по смисъла на Търговския закон след
1 януари 2019 г. и до влизане в сила на тази
наредба, може да избере да използва софтуера
по чл. 52а1, ал. 1, при условие че към по-късната
от датата на влизане в сила на тази наредба
или датата на първата продажба, за която е
налице задължение за издаване на фискален
бон, балансовата стойност на активите надвишава 8 000 000 лв. и прогнозният процент
за размера на плащанията по продажби, за
които е налице задължение за издаване на фискален бон, не надвишава 5 на сто от размера
на нетните приходи от продажби за текущата
календарна година. Това лице е длъжно да
приведе дейността си в съответствие с всички
изисквания на наредбата в срок до 31 март
2020 г. и да подаде информацията съгласно
приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.
(3) Лицата, които към края на календарната
2018 г. не отговарят на условията по чл. 52а1,
ал. 3, могат да изберат да използват софтуер
за управление на продажбите, отговарящ
на изискванията на чл. 52а1, ал. 1 и 2, при
условие че към 30 септември 2019 г. процентът на размера на получените плащания по
продажби, за които е налице задължение
за издаване на фискален бон, не надвишава
5 на сто от размера на нетните приходи от
продажби за текущата календарна година и
са изпълнени едновременно най-малко две от
следните условия:
1. балансовата стойност на активите към
30 септември 2019 г. надвишава 8 000 000 лв.;
2. нетните приходи от продажби за периода
от 1 януари до 30 септември 2019 г. надвишават 16 000 000 лв.;
3. средната численост на персонала за
периода от 1 януари до 30 септември 2019 г.
надвишава 50 души.
(4) Лицата по ал. 3 са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички
изисквания на наредбата в срок до 31 март
2020 г. и да подадат информацията съгласно
приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.
(5) Лицата по ал. 1 – 3 подават информация за направения избор по електронен път
в компетентната териториална дирекция на
НАП чрез квалифициран електронен подпис
в срок до 31 януари 2020 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

§ 14. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ,
бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2019 г.)
в преходните и заключителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 71, ал. 2 думите „31 декември 2019 г.“
се заменят с „31 януари 2020 г.“.
2. В § 73, ал. 1 и 2 думите „30 септември
2019 г.“ се заменят с „30 април 2020 г.“, а думите „31 декември 2019 г.“ се заменят с „29
февруари 2020 г.“.
3. В § 74, ал. 2 думите „30 септември 2019 г.“
се заменят с „31 януари 2020 г.“.
4. В § 75 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в ал. 1, изречение първо думите „изискванията на § 28 в срок до 30 септември 2019 г.“
се заменят с „изискванията на наредбата,
включително по отношение на фискалните
устройства, в срок до 31 януари 2020 г.“, а в
изречение второ думите „30 ноември 2019 г.“
се заменят с „31 март 2020 г.“;
б) в ал. 2, изречение първо думите „изискванията на § 28 в срок до 30 септември 2019 г.“
се заменят с „изискванията на наредбата,
включително по отношение на фискалните
устройства, в срок до 31 януари 2020 г.“, а в
изречение второ думите „30 ноември 2019 г.“
се заменят с „31 март 2020 г.“;
в) създава се ал. 4:
„(4) Лицата по чл. 3, които извършват
продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер
за управление на продажбите, извършвани
чрез електронния магазин, освен софтуера на
електронния магазин, са длъжни да приведат
дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г.
Тези лица подават информацията съгласно
приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.“
§ 15. В § 8, ал. 1 от преходната разпоредба
към Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на
продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им
и изисквания към лицата, които извършват
продажби чрез електронен магазин (обн.,
ДВ, бр. 10 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 26 от
2019 г.) се създава изречение второ: „Лицата
по изречение първо привеждат дейността си в
съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2
в срок до 31 януари 2020 г.“
Министър:
Владислав Горанов
7238

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 343
от 13 септември 2019 г.

за изменение и допълнение на Технически
изисквания за работа на наземни мрежи,
позволяващи предоставяне на електронни
съобщителни услуги (приети с Решение № 2152
от 21.11.2012 г. на Комисията за регулиране
на съобщенията – обн., ДВ, бр. 101 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 51 от 2013 г., бр. 29 и 75 от
2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г.; изм. и доп.,
бр. 73 от 2018 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за
електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Член 2 се изменя и допълва така:
„Осъществяването на електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 се извършва в
следните радиочестотни обхвати:
1. 700 MHz – приложение № 1;
2. 800 MHz – приложение № 2;
3. 900 MHz – приложение № 3;
4. 1,5 GHz – приложение № 4;
5. 1800 MHz – приложение № 5;
6. 2 GHz – приложение № 6;
7. 2,6 GHz – приложение № 7;
8. 3,6 GHz – приложение № 8;
9. 26 GHz – приложение № 9.“
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Техническите характеристики и параметрите на радиосъоръженията от мрежите по
чл. 1 са посочени в приложения № 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 и 9.“
§ 3. В чл. 5 след думите „в приложение
№“ числото „8“ се заменя с „10“.
§ 4. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
1.1. Точка 17 се изменя така:
„17. TRP (Total Radiated Power) е обща излъчена мощност. TRP е мярка за мощността,
излъчвана от съставна антена. Тя е равна на
общата подавана мощност на входа на антенната решетка минус загубите в системата на
антенната решетка. TRP представлява интеграл на мощността, предавана в различни
посоки, по цялата сфера на излъчване.“
1.2. Създават се точки от 24 до 28 със
следното съдържание:
„24. AAS (аctive antenna systems) са активни
антенни системи, означаващи базова станция
и антенна система, при които амплитудата
и/или фазата меж ду антенните елементи
непрекъснато се променят, което води до
диаграма на насоченост на антената, която
се мени в зависимост от краткосрочните
промени в радиообстановката. Това изключва
дългосрочно формиране на снопа лъчи, като
например използване на фиксирано регулиране на електрическия ъгъл на антената чрез

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

фазорегулиране. Антенната система при AAS
базови станции е вградена като част от базовата станция или целия продукт.
25. Non-AAS (non-active antenna systems) са
неактивни антенни системи.
26. Синхронизирана работа е работа на
две или повече различни мрежи с TDD, при
която не възникват едновременно предавания
в обратна посока (uplink – UL) и в права посока (downlink – DL), което означава, че във
всеки един момент всички мрежи предават
или в права, или в обратна посока. Изисква
се съгласуване на всички предавания в права
и обратна посока за всички участващи мрежи
с TDD, както и синхронизиране на началото
на рамката във всички мрежи.
27. Несинхронизирана работа е работа
на две или повече различни TDD мрежи,
при която във всеки един момент поне една
мрежа предава в права посока, докато поне
една мрежа предава в обратна посока. Това
може да възникне, ако TDD мрежите или
не съгласуват всички предавания в права и
обратна посока, или не се синхронизират в
началото на рамката.
28. Полусинхронизирана работа е работа
на две или повече различни TDD мрежи, при
която част от рамката съответства на синхронизирана работа, докато останалата част
от рамката съответства на несинхронизирана
работа. Това изисква приемане на определена
структура на рамката за всички включени
TDD мрежи, включително за времеинтервали,
в които посоката на предаване – обратна или
права, не е уточнена, както и синхронизиране
на началото на рамката при всички мрежи.“
2. В § 2 се създават т. 12, 13 и 14 със следното съдържание:
„12. Решение за изпълнение (ЕС) 2019/235 на
Европейската комисия от 24 януари 2019 г. за
изменение на Решение 2008/411/ЕО във връзка
с актуализиране на съответните технически
условия, приложими за радиочестотната лента
3400-3800 MHz.
13. Решение за изпълнение (ЕС) 2019/784
на Европейската комисия от 14 май 2019 г.
относно хармонизирането на радиочестотната лента 24,25-27,5 GHz за наземни системи,
позволяващи предоставянето на безжични
широколентови елект ронни съобщителни
услуги в Съюза.“
14. Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687
на Европейската комисия от 28 април 2016 г.
относно радиочестотната лента 694-790 MHz
за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни
съобщителни услуги, и за гъвкава национална
употреба в Съюза.“
§ 5. Досегашното приложение № 1 към
чл. 4 става приложение № 3 към чл. 4.
§ 6. Създава се ново приложение № 1 към
чл. 4, както следва:

9.

8.

Предавателна
мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и
правила за заемането
му
Разрешителен
режим

Посока/Разделяне

6.

7.

на заеманата
честотна лента

Издаване на разрешение

В съответствие с приложената технология

Съгласно данните в таблицата по-долу

55 MHz дуплексно отстояние

В съответствие с приложената технология
FDD

Това не изключва радиоканали с
по-малка широчина в рамките на
даден назначен блок.

Защитна лента

694-698 МHz
Размерът на един блок е кратен на 5 MHz

Базови станции

ТX: 758-778 MHz
RX: 703-723 МHz

Крайни станции

Коментар

ДЪРЖАВЕН

5.

Модулация/Широчина

Разпределение на
каналите

Радиочестотна
лента

3.

4.

Наземни мрежи, позволяващи предоставяне на безжични широколентови електронни
съобщителни услуги

Приложение

2.

ТX: 703-723 МHz
RX: 758-778 MHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1.

№

„Приложение № 1
към чл. 4

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от наземни мрежи в обхват 700 MHz
Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от наземни мрежи в обхват 700 MHz

§6. Създава се ново Приложение № 1 към чл. 4, както следва:

§5. Досегашното Приложение № 1 към чл. 4 става Приложение № 3 към чл. 4.
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Допълнителни
съществени
изисквания

Допустими
честотни
планирания

10.

11.

Изисквания
извън блока

Изисквания
в рамките на
блока
5 MHz

64 dBm/5 MHz за
една антена

Назначен блок

Честотен обхват
698-723 MHz за
връзка в обратна
посока
Честоти за
връзка в обратна
посока с FDD,
както е
определено в
Решение
2010/267/ЕС (т.е.

Честотен
обхват

5 MHz

5 MHz

– 50 dBm за
една клетка

– 49 dBm за
една клетка
≥ 5 MHz

Широчина на
радиочестотната лента на
измерване

≥ 5 MHz

Максимална
средна e.i.r.p.

ВЕСТНИК

4

В обект от няколко сектора
стойността за една „клетка“
съответства на стойността за
един от секторите.

Еквивалентната изотропно
излъчена мощност (e.i.r.p.) е
общата мощност, излъчвана от
определено място във всички
посоки, независимо от
конфигурацията на базовата
станция.

ДЪРЖАВЕН

Широчина на
честотната
лента на
защитения
блок

Гранична стойност на мощността на базова станция за базовата
линия

Широчина на
радиочестотната
лента на измерване

Максимална
средна e.i.r.p.

Честотен обхват

Гранична стойност на мощността на базова станция

Маска за границите на блоковете (BEM)

БРОЙ 75
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≥ 5 MHz

Честоти за
връзка в права
посока с FDD,
както е
определено в
Решение
2010/267/ЕС (т.е.
811-821 MHz)
16 dBm за една
антена

16 dBm за една
антена

5 MHz

5 MHz

Максимална
средна e.i.r.p. за
една антена
18 dBm
22 dBm
22 dBm

от – 10 до – 5 MHz от
долната граница на блока
от – 5 до 0 MHz от долната
граница на блока
от 0 до + 5 MHz от горната
граница на блока

5 MHz

5 MHz

5 MHz

Широчина на
радиочестотната
лента на измерване

5
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Честотен обхват

16

Гранични стойности на мощността на базова станция за преходна
зона в честотния обхват 753-778 MHz

≥ 5 MHz

Честотен обхват
753-778 MHz за
връзка в права
посока

852-862 MHz)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 75

18 dBm

5 MHz

– 32 dBm за една
клетка

Радиочестотен спектър
между долната граница на
честотната лента 700 MHz
и долната граница на
лентата за връзка в
обратна посока с FDD (т.е.
694-698 MHz)
1 MHz

Широчина на
радиочестотната
лента на измерване

Максимална
средна e.i.r.p.

– 23 dBm за една
клетка

Честотен обхват

Честоти под 694 MHz, при
които цифровото наземно
телевизионно
радиоразпръскване е
защитено

8 MHz

Широчина на
радиочестотната
лента на измерване

ВЕСТНИК

6

В обект от няколко сектора
стойността за една „клетка“
съответства на стойността за
един от секторите.

В обект от няколко сектора
стойността за една „клетка“
съответства на стойността за
един от секторите.
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Гранични стойности на мощността на базова станция за базовата
линия за честоти под 694 MHz

Максимална
средна e.i.r.p. за
една антена

Честотен обхват

Гранични стойности на мощността на базова станция за частта от
защитните ленти, която не се използва за радиовръзка за PPDR
или за радиовръзка за M2M

от + 5 до + 10 MHz от
горната граница на блока

БРОЙ 75
С Т Р. 1 7

Планирани промени

Позоваване

13.

– 7 dBm

694-698 MHz

4 MHz

Широчина на
радиочестотната
лента на измерване

– 42 dBm

470-694 MHz

8MHz

Широчина на
радиочестотната
лента на измерване

БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-13
БДС EN 301 908-14

Решение за изпълнение на Европейската комисия 2016/687/ЕС
ECC/DEC/(15)01
Доклад 60 на CEPT (CEPTREP060)

Максимална
средна e.i.r.p.
извън блока

Честотен обхват

Гранични стойности на мощността за крайна станция за честоти
под 694 MHz, използвани за наземно радиоразпръскване
(нежелано излъчване)

Максимална
средна e.i.r.p.
извън блока

Честотен обхват

ВЕСТНИК

7

За английска версия на
стандартите: http://www.etsi.org

Допуска се отклонение до + 2 dB
от тази стойност, за да се отчете
въздействието върху работата на
системата на крайно тежки
околни условия и на
производствени отклонения.

ДЪРЖАВЕН

12.

Условия за
крайни
устройства

23 dBm

Гранични стойности на мощността на крайна станция за
защитната лента 694-698 MHz

Максимална средна e.i.r.p.

Гранична стойност на мощността на крайна станция в рамките на
блока
18

Информативна част

С Т Р.
БРОЙ 75

Номер на
нотификацията

Забележка

14.

15.

Маски за границите на блоковете (BEM) се прилагат за базовите станции, за да
се гарантират паралелното функциониране на съседни мрежи и защитата на други
радиослужби и приложения в съседни радиочестотни ленти. Възможно е
прилагането и на по-малко строги технически параметри, ако това е договорено
между съответните предприятия, при условие че тези параметри са в съответствие с
техническите условия, приложими за защитата на други радиослужби или
приложения, включително и такива в съседни ленти или предмет на трансгранични
задължения.
С цел да се получи ВЕМ за базова станция за конкретен блок в рамките на
връзка в права посока с FDD елементите на BEM се използват, както следва:
- граничната стойност на мощността в рамките на блока се използва за блока,
назначен на оператора;
- определят се преходни зони и се използват съответни гранични стойности на
мощността; преходните зони може да се припокриват със защитни ленти, съседни
ленти и дуплексната междина, като в този случай се използват граничните стойности
на мощността за преходните зони;
- за останалия назначен радиочестотен спектър, който представлява базовата
линия, се използват граничните стойности на мощността за базовата линия;
- за останалия радиочестотен спектър в защитните ленти (т.е. необхванат от
преходни зони или неизползван за радиовръзка за PPDR или M2M), се използват
граничните стойности на мощността за защитните ленти.

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в
населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи
обекти (ДВ, бр. 35 от 1991 г.)

БДС EN 60950-1; БДС EN 60950-21; БДС EN 60950-22; БДС EN 60950-23

БДС EN 301 908-15
СД ETSI TS/136 101
СД ETSI TS/136 104
СД ETSI TS/136 106
Други приложими стандарти

Хигиенни изисквания

“

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

8

“

Електрическа защита на
радиосъоръженията

БРОЙ 75
С Т Р. 1 9

§
§
§
§

Приложение

Радиочестотна лента
Разпределение на
каналите
Модулация/Широчина
на заеманата честотна
лента

Посока/Разделяне

Предавателна
мощност/Плътност на
мощността

Достъп до канала и
правила за заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни
съществени изисквания

Допустими честотни
планирания

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

5.

4.

1.

Параметър
Радиослужба

№

Маска за границите на блоковете (BEM)

Фиг. 4

Коментар

9

„Приложене № 8
към чл. 4

ДЪРЖАВЕН

Издаване на разрешение

TDD (Забележка 2)

В съответствие с приложената технология

Размерът на един блок е кратен на 5 MHz (Забележка 1)

Описание
Подвижна и неподвижна
Наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни
услуги
3400-3800 МHz

Технически
характеристикии ипараметри
параметрина
нарадиосъоръжения
радиосъоръжения от
3,63,6
GHz
Технически
характеристики
от наземни
наземнимрежи
мрежив вобхват
обхват
GHz

§10. Досегашното Приложение № 5 към чл. 4 става Приложение № 8 към чл. 4 и се изменя и допълва така:

7. Досегашното приложение № 2 към чл. 4 става приложение № 5 към чл. 4.
8. Досегашното
приложение
№ 3№към
чл.чл.
4 4става
№ 76 към
къмчл.
чл.4. 4.
§9. Досегашното
Приложение
4 към
ставаприложение
Приложение №
9. Досегашното приложение № 4 към чл. 4 става приложение № 7 към чл. 4.
10. Досегашното приложение № 5 към чл. 4 става приложение № 8 към чл. 4 и се изменя и допълва така:

§8. Досегашното Приложение № 3 към чл. 4 става Приложение № 6 към чл. 4.

§7. Досегашното Приложение № 2 към чл. 4 става Приложение № 5 към чл. 4.

20

Нормативна част

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 75

28 dBm TRP

Под – 10 MHz
отстояние от долната
граница на блока
Над 10 MHz
отстояние от горната
граница на блока
В рамките на 34003800 MHz
– 5 до 0 MHz
отстояние от долната
граница на блока или
0 до 5 MHz
отстояние от горната
граница на блока

Честотен обхват

Гранична
стойност на
e.i.r.p за non-AAS

10

ВЕСТНИК

Преходна
зона

Базова
линия

Елемент
на BEM

Граничната стойност за
неподвижни/слабо подвижни
крайни станции може да бъде
надвишавана, при условие че
се спазват трансграничните
задължения.

ДЪРЖАВЕН

(1) PMax е максималната
Гранична стойност средна мощност на носещата
честота за базовата станция в
на TRP за AAS
dBm, измерена като e.i.r.p. за
една носеща честота за една
антена.
(2) PMax′ е максималната
средна мощност на носещата
Min(PMax′ – 43, 1)
Min(PMax – 43, 13)
честота за базовата станция в
dBm/(5 MHz) за една dBm, измерена като TRP за
dBm/(5 MHz) за една
2 3
антена (1)
клетка ( )( )
една носеща честота в дадена
клетка.
(3) В многосекторна базова
станция граничната стойност
на излъчваната мощност се
Min(PMax′– 40, 16)
Min(PMax – 40, 21)
dBm/(5 MHz) за една прилага за всеки един от
dBm/(5 MHz) за
2 3
1
отделните сектори.
една антена ( )
клетка ( )( )

Гранични стойности на мощността за базови станции с non-AAS и AAS
при синхронизирана работа на мрежи

За крайна станция

Гранична стойност за мощността в рамките на блока

При базови фемтостанции
следва да се прилага
управление на мощността, за
да сведат до минимум
вредните радиосмущения,
предизвиквани в съседни
канали.

БРОЙ 75
С Т Р. 2 1

Min(PMax′ – 43, 12)
dBm/(5 MHz) за една
клетка (2)(3)

– 34 dBm/(5 MHz)
за една клетка (3)

Честотен обхват
Несинхронизирани и
полусинхронизирани
блокове, под долната
граница на блока и
над горната граница
на блока, в рамките
на 3400-3800 MHz

Ограничена
базова
линия

Гранична стойност
на TRP за AAS
Тези ограничени гранични
стойности на мощността се
използват за
несинхронизирана и
полусинхронизирана работа
– 43 dBm/(5 MHz) за
на
базовите станции, ако няма
една клетка (3)
географско разделяне.

Допълнителна
базова
линия

Елемент
на BEM

Гранична
стойност на
e.i.r.p за non-AAS
Min(PMax – 40, 21)
dBm/(5 MHz) за
една антена(1)
Min(PMax – 43, 15)
dBm/(5 MHz) за
една антена(1)

Честотен обхват

3800-3805 MHz

3805-3810 MHz

ВЕСТНИК

11

1
Гранична стойност ( ) PMax е максималната
средна мощност на носещата
на TRP за AAS
честота за базовата станция в
dBm, измерена като e.i.r.p. за
Min(PMax′ – 40, 16)
една носеща честота за една
dBm/(5 MHz) за една
антена.
клетка(2)(3)
(2) PMax′ е максималната
средна мощност на носещата
Min(PMax′ – 43, 12)
честота за базовата станция в
dBm/(5 MHz) за една
dBm, измерена като TRP за
2 3
клетка( )( )
една носеща честота в дадена

ДЪРЖАВЕН

Гранични стойности на мощността за допълнителната базова линия
над 3800 MHz за базови станции за съвместно съществуване с
неподвижна-спътникова и неподвижна радиослужби

Гранична
стойност на
e.i.r.p за non-AAS

22

Елемент
на BEM

Гранични стойности на мощността за ограничената базова линия за
базови станции с non-AAS и AAS при несинхронизирана или
полусинхронизирана работа на мрежи

– 10 до – 5 MHz
отстояние от долната
Min(PMax – 43, 15)
граница на блока или
dBm/(5 MHz) за една
5 до 10 MHz
антена (1)
отстояние от горната
граница на блока

С Т Р.
БРОЙ 75

Информативна част

Тези технически параметри се прилагат като основен компонент на
необходимите условия за осигуряване на съвместимост, когато няма
сключени двустранни или многостранни споразумения между
предприятията със съседни мрежи. Предприятията могат да прилагат и помалко ограничителни параметри при условие, че такива са договорени чрез
сключване на двустранни или многостранни споразумения.
12

ВЕСТНИК

15. Забележка

Номер на
нотификацията

Електрическа защита на
радиосъоръженията

БДС EN 60950-1; БДС EN 60950-21;
БДС EN 60950-22; БДС EN 60950-23

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на
електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно- Хигиенни изисквания
защитни зони около излъчващи обекти

За английска версия на
стандартите:
http://www.etsi.org

БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-2
БДС EN 301 908-3
БДС EN 301 908-13
БДС EN 301 908-14
БДС EN 301 908-18
БДС EN 301 908-19
БДС EN 301 908-20
Други приложими стандарти

ECC/DEC/(11)06
Решение на Европейската комисия 2008/411/ЕO
Решение на Европейската комисия 2014/276/ЕС
Решение за изпълнение (ЕС) 2019/235 на Европейската комисия

– 14 dBm/(5 MHz) за
една клетка (3)

– 2 dBm/(5 MHz) за
една антена (1)

над 3840 MHz

клетка.
(3) В многосекторна базова
станция граничната стойност
на излъчваната мощност се
прилага за всеки един от
отделните сектори.

ДЪРЖАВЕН

14.

13. Позоваване

12. Планирани промени

Min(PMax′ – 43, 1)
dBm/(5 MHz) за една
клетка(2)(3)

Min(PMax – 43, 13)
dBm/ (5 MHz) за
една антена(1)

3810-3840 MHz

БРОЙ 75
С Т Р. 2 3

Мощност

3810 MHz

блокове“

3800 MHz

Фиг. 4. Маска за границите
на радиочестотните
блокове“
Фиг. 4. Маска
за границите на радиочестотните

3400 MHz

3805 MHz

3840 MHz

Допълнителна
базова линия

13

Честота, MHz

ДЪРЖАВЕН

Ограничена
базова линия

Базова линия

Назначен блок

в блока

24

Преходна
зона

извън блока

Граница
на блока

2. Използването на режим на работа с FDD в радиочестотна лента 3600 – 3800 MHz се допуска за съществуващи електронни съобщителни
мрежи.

и:
ването на радиочестотни блокове с кратност различна от 5 MHz (CEPT/ERC REC 12- 08, Анекс B, Част 2) се допуска за съществуващи
Забележки:
и съобщителни мрежи
в радиочестотна лента 3600 – 3800 MHz.
1. Използването на радиочестотни блокове с кратност, различна от 5 MHz (CEPT/ERC REC 12-08, Анекс B, Част 2), се допуска за съществуането на режим
на
работа
с FDD
в радиочестотна
3600 – 3800
MHz
се допуска
за съществуващи електронни съобщителни мрежи.
ващи електронни
съобщителни
мрежи влента
радиочестотна
лента
3600
– 3800 MHz.
С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 75

Наземни мрежи, позволяващи предоставяне на безжични широколентови
електронни съобщителни услуги
24,250 – 24,745 GHz
24,885 – 25,249 GHz
25,445 – 25,753 GHz
25,893 – 26,257 GHz
26,453 – 27,000 GHz

Размерът на един блок е кратен на 200 MHz

Приложение

Радиочестотна
лента

Разпределение на
каналите

Модулация/Широчина
на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна
мощност/Плътност
на мощността

2.

3.

4.

5.

6.

7.

14

Позволява се и по-малък размер
на блок, съседен на блока,
определен за друг ползвател – 50
MHz, 100 MHz или 150 MHz.
Блокът следва винаги да е кратен
на 10 MHz.

Коментар

„Приложение № 9
към чл. 4

ДЪРЖАВЕН

TDD

Подвижна и неподвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1.

№

Технически
характеристики
нарадиосъоръжения
радиосъоръжения
от наземни
мрежи
в обхват
Технически
характеристикииипараметри
параметри на
от наземни
мрежи
в обхват
26 GHz26 GHz

§13. Създава се ново Приложение № 9 към чл. 4, както следва:

§11. Досегашното
Приложение
6 към
става Приложение
4 към
чл. 4.
§ 11. Досегашното
приложение
№ 6№към
чл.чл.4 4става
приложение№№
4 към
чл. 4.
§ 12. Досегашното приложение № 7 към чл. 4 става приложение № 2 към чл. 4.
§12. Досегашното
Приложение №
№ 97 към
4 става
Приложение
§ 13. Създава
се ново приложение
къмчл.
чл.
4, както
следва:№ 2 към чл. 4.

Нормативна част

БРОЙ 75
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 5

Достъп до канала и
правила за
заемането му

Разрешителен
режим

Допълнителни
съществени
изисквания

Допустими
честотни
планирания

8.

9.

10.

11.

12 dBm

До 50 MHz под или над
блока
50 MHz

Широчина на
радиочестотната лента
на измерване

4 dBm

Базова линия

50 MHz

Широчина на
радиочестотната лента
на измерване

15

Базова линия е радиочестотен
спектър, използван за наземни
безжични широколентови
електронни съобщителни услуги,
без да включва блока на
съответния оператор и
съответстващите преходни зони.

ВЕСТНИК

Гранична стойност на мощността за допълнителна базова линия на базова
станция

Максимална TRP

Честотен обхват

ДЪРЖАВЕН

Гранична стойност на мощността за базова линия на базова станция за
синхронизирана работа

Максимална TRP

Честотен обхват

Фиг. 5

26

Гранична стойност на мощността за преходна зона на базова станция за
синхронизирана работа

Маска за границите на блоковете (BEM)

Издаване на разрешение

С Т Р.
БРОЙ 75

Позоваване

Номер на
нотификацията

Забележка

14.

15.

Планирани промени

13.

12.

– 42 dBW

23,6-24,0 GHz

200 MHz

Широчина на
радиочестотната лента
на измерване

– 38 dBW

23,6-24,0 GHz

200 MHz

Широчина на
радиочестотната лента
на измерване

Тези технически параметри се прилагат като основен компонент на

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в
населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи
обекти

БДС EN 60950-1; БДС EN 60950-21; БДС EN 60950-22; БДС EN 60950-23

Решение за изпълнение на Европейската комисия 2019/784/ЕС
ECC/DEC/(18)06
Доклад 68 (CEPTREP68)

Максимална TRP

Честотен обхват

Гранична стойност на мощността за допълнителна базова линия на крайна
станция

При разполагането на външни базови станции с ААS трябва да се гарантира, че
всяка антена предава нормално само когато основният сноп лъчи е насочен под
хоризонта и антената има възможност за механично насочване под хоризонта, с
изключение на случаите, когато базовата станция е само приемник.

Допълнително условие, прилагано за външни базови станции с ААS

Максимална TRP

Честотен обхват

Хигиенни изисквания

16

Електрическа
защита
радиосъоръженията

на
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Допълнителна
базова линия

Базова линия

Преходни
зони

извън блока

Назначен блок

в блока

Честота, MHz
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Граница на лентата
Фиг. 5.
5 Маска
на радиочестотните
блокове
в обхват
26 GHz“
Фиг.
Масказазаграниците
границите
на радиочестотните
блокове
в обхват
26 GHz“

Мощност

28

Граница
на блока

необходимите условия, за да се гарантира съвместното съществуване на съседни
безжични широколентови електронни съобщителни мрежи, ако липсват двустранни
или многостранни споразумения между предприятията на тези съседни мрежи.
Предприятията могат да прилагат и по-малко ограничителни параметри при
условие, че продължават да спазват техническите условия, приложими за защитата
на други услуги, приложения или мрежи, както и своите трансгранични задължения.
Несинхронизирана или полусинхронизирана работа на съседни мрежи е
възможна с географско разделяне.
Използването на радиочестотния спектър за комуникация с безпилотни
летателни апарати е ограничено до комуникационната връзка от крайната станция
на борда на безпилотния летален апарат до базова станция на наземната безжична
широколентова електронна съобщителна мрежа.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 75

БРОЙ 75
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§ 14. Досегашното приложение № 8 към чл. 5 става приложение № 10 към чл. 5 и се изменя
така:
„Приложение № 10
към чл. 5
Списък на приложими стандарти и стандартизационни документи за наземни мрежи
БДС EN 300 910

Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM). Радиопредаване и радиоприемане

БДС EN 301 502

Глобална система за мобилни връзки (GSM). Съоръжения за базова станция
(BS). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2
от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 511

Глобална система за мобилни връзки (GSM). Съоръжения за мобилни станции
(MS). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2
от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 908-1

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 1: Въведение и общи
изисквания

БДС EN 301 908-2

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изиск
вания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 2: CDMA с директно разлят
спектър (UTRA FDD) потребителски съоръжения (UE)

БДС EN 301 908-3

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 3: Базови станции (BS) за
CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)

БДС EN 301 908-6

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 6: CDMA TDD (UTRA
TDD) потребителски съоръжения (UE)

БДС EN 301 908-7

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 7: CDMA TDD (UTRA
TDD) базови станции (BS)

БДС EN 301 908-11

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изиск
вания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 11: Ретранслатори за CDMA с
директно разлят спектър (UTRA FDD)

БДС EN 301 908-13

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изиск
вания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 13: Потребителски съоръжения
(UE) с подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA)

БДС EN 301 908-14

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 14: Базови станции (BS) с
подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA)

БДС EN 301 908-15

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изиск
вания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 15: Ретранслатори за подобрен
универсален наземен радиодостъп (E-UTRA FDD)

БДС EN 301 908-16

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови
станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за IMT-2000
трето поколение клетъчни мрежи. Част 16: Хармонизиран европейски стандарт
(EN) за IMT-2000, свръхмобилен широколентов (UMB) подобрен CDMA с много
носещи сигнали (UE), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
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БДС EN 301 908-17

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови
станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за IMT-2000
трето поколение клетъчни мрежи. Част 17: Хармонизиран европейски стандарт
(EN) за IMT-2000, свръхмобилен широколентов (UMB) подобрен CDMA с много
носещи сигнали (BS), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 908-18

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 18: Мултистандартна радио
E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE (MSR) базова станция (BS)

БДС EN 301 908-19

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 19: Потребителски съоръжения
(UE) за OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM) TDD

БДС EN 301 908-20

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 20: Базови станции (BS) за
OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM) TDD

БДС EN 301 908-21

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изиск
вания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 21: Потребителски съоръжения
(UE) за OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM) FDD

БДС EN 301 908-22

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 22: Базови станции (BS) за
OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM) FDD

БДС EN 60950-1

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 1:
Общи изисквания

БДС EN 60950-21

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 21:
Дистанционно захранване

БДС EN 60950-22

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 22:
Устройства/съоръжения, инсталирани на открито

БДС EN 60950-23

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 23:
Устройства/съоръжения за съхранение на големи масиви от данни

СД ETSI/TS 125 101

Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). Радио-, предавателни и приемни (FDD) потребителски съоръжения (UE)

СД ETSI/TS 125 104

Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). Радио-, предавателна и приемна (FDD) базова станция (BS)

СД ETSI/TS 125 106

Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). Радио-, предавателен и приемен UTRA ретранслатор

СД ETSI/TS 136 101

LTE. Подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA). Радио-, предавателни и приемни потребителски съоръжения (UE)

СД ETSI/TS 136 104

LTE. Подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA). Радио-, предавателна и приемна базова станция (BS)

СД ETSI/TS 136 106

LTE. Подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA). Радио-, предавателен и приемен FDD ретранслатор

“
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Председател:
Иван Димитров
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-167
от 12 септември 2019 г.
Със Заповед № РД-02-15-17 от 26.02.2018 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от
км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на
пътен възел „Белокопитово“), в землищата на
с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище, област Търговище, и землищата на с.
Черенча и с. Градище, община Шумен, област
Шумен. Във връзка с промяна в техническото
решение за реконстру кци я и изместване на
В и К и електромрежи, попадащи в обхвата на
пътен възел „Буховци“, който е част от одобрения със Заповед № РД-02-15-17 от 26.02.2018 г.
ПУП – ПП, на основание § 45, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията (ЗИДЗУТ, ДВ,
бр. 25 от 2019 г.), чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1,
т. 2 във връзка с ал. 2, чл. 129, ал. 3, т. 2, буква
„б“ и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 6 и
ал. 12, т. 2, буква „б“ от ЗУТ; заявление с вх.
№ АУ10-3(38)/23.08.2019 г. от Агенция „Пътна
инфраст ру к т у ра“; Заповед № РД- 02-15- 42 от
5.03.2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на проект за изменение
на ПУП – ПП, разгласена по реда на чл. 124б
от ЗУТ; съобщаване и разгласяване на проекта
за изменение на ПУП – ПП по реда на чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ, в т.ч. с обявление в бр. 52 от
2019 г. на „Държавен вестник“; писмо изх. № 1200-103/27.03.2019 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), потвържаващо, че
влязлото в сила Решение по ОВОС № 2-2/2015 г.
и писмо изх. № ОВОС-61/6.08.2018 г. на МОСВ
са достатъчно условие за одобряване на проекта за изменение на ПУП; становище изх.
№ 33-НН-477/22.08.2017 г. на Министерството
на к ул т у рата; Зак лючение с изх. № УС- 0 0 3/5.07.2019 г. на гла вн и я д ърж а вен зд ра вен
инспектор към Министерството на здравеопазването за съгласуване на проекта за изменение
на ПУП – ПП; писмо изх. № 1381/1.07.2019 г.
от „В и К“ – ООД, Търговище; писмо изх.
№ K-EDN-3315-1/8.07.2019 г. от „Електроразпределение Север“ – ЕАД; решения по протокол
№ УТАТУ-01-02-41/5.09.2019 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията

и регионална политика при Министерството
на регионалното развитие и благоустройството;
Решение № 250 от 25.04.2013 г. на Министерския
съвет на Република България, с което обект А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“
е определен за национален обект и обект с
национално значение, и Заповед № РД-02-15-79
от 11.04.2019 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
на изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам
проект за изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен
възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102)
до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“) – изменения в обсега на пътен възел
„Буховци“, свързани с реконструкцията на В и К
и електромрежи, землища на с. Макариополско
и с. Буховци, община Търговище, област Търговище, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Търговище, чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7224

За министър:
Н. Нанков

ЗАПОВЕД № РД-02-15-173
от 19 септември 2019 г.
С оглед осигуряване на по-добро и безопасно движение по първокласен Път І-1 (Е79) в
участъка от Видин до Ружинци, представляващ
част от Европейски транспортен коридор № IV,
ускоряване процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво, както и
на допълнително изложени фактически мотиви,
описани в обяснителните записки към проекта
на парцеларен план, на основание § 45, ал. 1
и 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията (ДВ,
бр. 25 от 2019 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“
и „в“ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 128, ал. 1, 2, 5 и 6 от ЗУТ; заявление с вх.
№ АУ 13-26/25.06.2019 г. и писма с вх. № АУ
13-26(4)/20.08.2019 г. и № АУ 13-26(5)/4.09.2019 г.
от Агенция „Пътна инфраструктура“; Заповед
№ РД-02-15-13 от 18.01.2019 г. на заместникминистъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на
проект на подробен устройствен план – парцеларен п лан (П У П – ПП); съобщаване на
проекта на ПУП – ПП с обявление в „Държавен вестник“, бр. 10 от 2019 г.; писмо с peг.
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№ РД- 02- 09-198/12.03.2019 г. от Община Видин за постъпили възражения по ПУП – ПП;
Решение № 1-1/2016 г. по оценка на въздействието върху околната среда на министъра на
околната среда и водите; писма изх. № 12-001314/2.01.2018 г., № 12-00-1300/23.05.2018 г., № 1200-1300/6.08.2019 г. и № 12-00-1300/19.08.2019 г.
от Министерството на околната среда и водите; становище изх. № 33-НН-381/18.03.2019 г.
на Министерството на културата; писмо изх.
№ 12-1074/3.04.2019 г. от дирекция „Поземлени
отношения и комасация“ към Министерството
на земеделието, храните и горите; становище
peг. № 960000-97/11.02.2019 г. на Регионалната
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – Видин; писмо peг. № 578500-2118,
екз. № 2/20.03.2019 г. от Министерството на
вътрешните работи – дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“; становище
peг. № 05-00-7/19.03.2019 г. на Министерството
на отбраната на Република България; писмо изх.
№ Е-04-16-143/12.09.2019 г. от Министерството
на енергетиката; писмо peг. № 12 1296, екз.
2/3.06.2019 г. от Държавна агенция „Разузнаване“; писмо peг. № Д-1418, екз. 2/12.06.2019 г.
от Държавна агенция „Национална сигурност“;
писмо изх. № Ц У-ЕСО-1593#3/5.06.2019 г. от
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
писмо изх. № БТГ-24-00-437-(4)/29.03.2019 г. от
„Булгартрансгаз“ – ЕА Д; писмо изх. № ЖИ21151/13.06.2019 г. от Държавно предприятие
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“; писмо изх. № 12-2232/8.08.2019 г.
от Министерството на земеделието, храните и
горите; писмо изх. № ПУ-01-74(1)/22.02.2019 г.
о т Басей нова д и рек ц и я „Д у на вск и ра йон“;
писмо изх. № 428/1.03.2019 г. от „Напоителни
системи“ – ЕАД, клон Видин; писмо изх. № 016759/20.05.2019 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Видин; съгласувателно писмо
peг. № Д А ЕУ-2331/18.02.2019 г. от Държавна
агенция „Електронно управление“; съгласувателно становище peг. индекс 04-00-29/27.02.2019 г.
на „Бъ лгарска телеком у никац ионна компания“ – ЕАД; писмо изх. № 2224/15.03.2019 г. от
„А1 България“ – ЕАД, София 3; писмо изх. № TI
46821/28.02.2019 г. от „Теленор България“ – ЕАД;
писмо изх. № 45/5.06.2019 г. от „Глобъл Комюникейшън Нет“ – ЕА Д; писмо peг. № 24-00149/12.04.2019 г. от „Булгартел“ – АД, София;
писмо изх. № 02019158/27.05.2019 г. от „Новател“ – ЕООД; писмо от 14.06.2019 г. от „БДИН БГ
КОМ“ – ООД; здравно заключение за съгласуване на проекти изх. № 4/4.02.2019 г. на директора
на Регионалната здравна инспекция – Видин;
п р о т окол № У ТАТ У- 01- 02- 4 0/3.09.2 019 г. о т
заседание на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионалната политика при Министерството на регионалното
развитие и благоустройството; Решение № 325
от 19.05.2011 г. на Министерския съвет, с което
републикански път „Видин – Монтана“ е обявен
за национален обект и обект с национално зна-
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чение, и Заповед № РД-02-15-79 от 11.04.2019 г.
на минист ъра на рег иона лно т о разви т ие и
благоу стройството за предоставяне на правомощия по ЗУТ одобрявам проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Модернизация на Път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 11+100,73“, в
землищата на: гр. Видин и с. Новоселци, община
Видин, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
Разпореждам предварително изпълнение на
заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с оглед
осигуряване живота и здравето на гражданите,
защита на особено важни държавни и обществени интереси и предотвратяване на значителна
или труднопоправима вреда поради закъсняло
изпълнение.
Мотиви:
Републикански път І-1 е част от общоевропейски транспортен коридор № IV, свързващ
страните от Средна Европа с Република Гърция,
както и с Република Турция. С построяването на
мост „Нова Европа“ (Дунав мост 2), свързващ
градовете Видин и Калафат, както и с цялостното модернизиране на пътната инфраструктура в
Северозападна България се очаква привличане
на допълнителни транзитни потоци. Така това
направление през България ще се използва
по-интензивно като най-пряк маршрут между
Западна, Централна Европа и Бяло море.
Като пътна артери я Път І-1 има гол ямо
значение за интегрирането на националната
транспортна инфраструкту ра в европейската
транспортна система. Изграждането є е не само
национален, но и европейски приоритет.
Допускането на предварително изпълнение
ще ускори реализацията на обекта, ще допринесе
за увеличаване на пропускателната способност
и скоростта на движение чрез премахване на
ограниченията в участъка на проекта, стимулиране растежа на пътническия и товарния
трафик чрез адаптиране към стандартите на ЕС
за пътуване и предлагане на по-добри услуги за
крайните потребителите, ще подобри безопасността на движение, ще намали броя на пътнотранспортните произшествия и замърсяванията
на околната среда.
Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Административния съд – Видин,
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от АПК настоящата заповед подлежи на обжалване пред
А дминистративния съд – Видин, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
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За министър:
Н. Нанков
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ЗАПОВЕД № РД-02-15-174
от 19 септември 2019 г.
С оглед осигуряване на по-добро и безопасно движение по първокласен Път І-1 (Е79) в
участъка от Видин до Ружинци, представляващ
част от Европейски транспортен коридор № IV,
ускоряване процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво, както и
на допълнително изложени фактически мотиви,
описани в обяснителните записки към проекта
на парцеларен план, на основание § 45, ал. 1
и 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията (ДВ,
бр. 25 от 2019 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“
и „в“ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 128, ал. 1, 2, 5 и 6 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ); заявление с вх. № АУ
13-26/25.06.2019 г. и п исма с вх. № АУ 13 26(4)/20.08.2019 г. и № АУ 13-26(5)/4.09.2019 г.
от Агенция „Пътна инфраструктура“; Заповед
№ РД-02-15-13 от 18.01.2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на проект
на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП); съобщаване на проекта на
ПУП – ПП с обявления в „Държавен вестник“,
бр. 10, бр. 11, бр. 12, бр. 24 и бр. 28 от 2019 г.;
писмо с рег. № РД- 02- 09-198/12.03.2019 г. от
Община Видин, констативни протоколи № 4
от 7.03.2019 г. и № 6 от 7.05.2019 г. от Община
Грамада, актове от 8.03.2019 г. и 22.04.2019 г.
от Община Макреш, писмо изх. № У Т-71007/11.03.2019 г. от Община Димово, писма изх.
№ 916/22.03.2019 г. и № 1756/9.05.2019 г. от Община Ружинци за постъпили възражения по
ПУП – ПП; Решение по оценка на въздействието
върху околната среда № 1-1/2016 г. на министъра
на околната среда и водите; писма изх. № 12-001314/2.01.2018 г., № 12-00-1300/23.05.2018 г., № 1200-1300/6.08.2019 г. и № 12-00-1300/19.08.2019 г.
от Министерството на околната среда и водите;
становище изх. № 33-НН-381/18.03.2019 г. на Министерството на културата; Решение № КЗЗ-07
от 23.04.2019 г. на Комисията за земеделските
земи за утвърждаване на трасе за проектиране
на обекти в земеделски земи; писма изх. № 121074/3.04.2019 г. и № 12-2233/24.06.2019 г. от
дирекция „Поземлени отношения и комасация“
към Министерството на земеделието, храните
и горите; писмо изх. № РДГ01-774/6.02.2019 г.
от Регионалната дирекци я по горите – Берковица; писмо изх. № 59/30.01.2019 г. от ТП
„Държавно горско стопанство – Белоградчик“;
писмо изх. № 7-р-70/30.01.2019 г. от ТП „Държавно горско стопанство – Видин“; Решение
№ И А Г-18172/30.08.2019 г. на изпълнителни я
директор на Изпълнителната агенция по горите
за предварително съгласуване за учредяване на
сервитут върху поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост; становище
peг. № 960000-97/11.02.2019 г. на Регионалната
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
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населението“ – Видин; писмо peг. № 578500-2118,
екз. № 2/20.03.2019 г. от Министерството на
вътрешните работи – дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“; становище
peг. № 05-00-7/19.03.2019 г. на Министерството
на отбраната на Република България; писмо изх.
№ Е-04-16-143/12.09.2019 г. от Министерството
на енергетиката; писмо рег. № 12 1296, екз.
2/3.06.2019 г. от Държавна агенция „Разузнаване“; писмо рег. № Д-1418, екз. 2/12.06.2019 г.
от Държавна агенция „Национална сигурност“;
писмо изх. № Ц У-ЕСО-1593#3/5.06.2019 г. от
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
писмо изх. № БТГ-24-00-437-(4)/29.03.2019 г. от
„Булгартрансгаз“ – ЕА Д; писмо изх. № ЖИ21151/13.06.2019 г. от Държавно предприятие
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“; писмо изх. № 12-2232/8.08.2019 г.
от Министерството на земеделието, храните и
горите; писмо изх. № ПУ-01-74(1)/22.02.2019 г.
о т Басей нова д и рек ц и я „Д у на вск и ра йон“;
писмо изх. № 428/1.03.2019 г. от „Напоителни
системи“ – ЕАД, клон Видин; писмо изх. № 016759/20.05.2019 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Видин; съгласувателно писмо
рег. № Д А ЕУ-2331/18.02.2019 г. от Държавна
агенция „Електронно управление“; съгласувателно становище рег. индекс 04-00-29/27.02.2019 г.
на „Бъ лгарска телеком у никационна компания“ – ЕАД; писмо изх. № 2224/15.03.2019 г. от
„А1 България“ – ЕАД, София 3; писмо изх. № TI
46821/28.02.2019 г. от „Теленор България“ – ЕАД;
писмо изх. № 45/5.06.2019 г. от „Глобъл Комюникейшън Нет“ – ЕА Д; писмо рег. № 24-00149/12.04.2019 г. от „Булгартел“ – АД, София;
писмо изх. № 02019158/27.05.2019 г. от „Новател“ – ЕООД; писмо от 14.06.2019 г. от „БДИН БГ
КОМ“ – ООД; здравно заключение за съгласуване на проекти изх. № 4/4.02.2019 г. на директора
на Регионалната здравна инспекция – Видин;
п р о т окол № У ТАТ У- 01- 02- 4 0/3.09.2 019 г. о т
заседание на Национа лни я експертен съвет
по устройство на територията и регионалната
политика при Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Решение
№ 325 от 19.05.2011 г. на Министерския съвет,
с което републикански път „Видин – Монтана“ е обявен за национален обект и обект с
национално значение, и Заповед № РД-02-15-79
от 11.04.2019 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
на правомощия по ЗУТ одобрявам проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Модернизация на Път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от км 11+100,73 до км
61+750 (километраж по съществуващ Път І-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект)“, в землищата
на с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне, с.
Синаговци, с. Жеглица и с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово и гр. Грамада, община
Грамада, с. Вълчек, община Макреш, гр. Димово,
с. Шипот, с. Костичовци, с. Бела, с. Дълго поле,
с. Орешец, с. Скомля и с. Медовница, община
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Димово, и с. Ружинци, община Ружинци, област
Видин, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
Разпореждам предварително изпълнение на
заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с оглед
осигуряване живота и здравето на гражданите,
защита на особено важни държавни и обществени интереси и предотвратяване на значителна
или труднопоправима вреда поради закъсняло
изпълнение.
Мотиви:
Републикански път І-1 е част от общоевропейски транспортен коридор № IV, свързващ
страните от Средна Европа с Република Гърция,
както и с Република Турция. С построяването на
мост „Нова Европа“ (Дунав мост 2), свързващ
градовете Видин и Калафат, както и с цялостното модернизиране на пътната инфраструктура в
Северозападна България се очаква привличане
на допълнителни транзитни потоци. Така това
направление през България ще се използва
по-интензивно като най-пряк маршрут между
Западна, Централна Европа и Бяло море.
Като пътна артери я Път І-1 има гол ямо
значение за интегрирането на националната
транспортна инфраструкту ра в европейската
транспортна система. Изграждането є е не само
национален, но и европейски приоритет.
Допускането на предварително изпълнение
ще ускори реализацията на обекта, ще допринесе
за увеличаване на пропускателната способност
и скоростта на движение чрез премахване на
ограниченията в участъка на проекта, стимулиране растежа на пътническия и товарния
трафик чрез адаптиране към стандартите на
ЕС за пътуване и предлагане на по-добри услуги за крайните потребителите, ще подобри
безопасността на движение, ще намали броя на
пътнотранспортните произшествия и замърсяванията на околната среда.
Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Административния съд – Видин,
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от АПК настоящата заповед подлежи на обжалване пред
А дминистративния съд – Видин, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
7269

Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот с идентификатор
№ 02107.9.9 по кадастралната карта на с. Бабяк,
община Белица, одобрена със Заповед № РД18-21 от 19.04.2008 г. на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър – София, с цел промяна
предназначението от „Друг вид дървопроизводителна гора“ в „Дървопреработващо производство“.
Ha основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.

ОБЩИНА БЕЛИЦА

ОБЩИНА ДОСПАТ

РЕШЕНИЕ № 821
от 31 юли 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 807
от 30 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА,
чл. 124а, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Доспат, реши:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Белица, реши:

7187

Председател:
А. Ахмед

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 193
от 29 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Габрово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за частично изменение на застроителен и регулационен
план (ЗРП) за част от кв. 9 и кв. 10 по плана на
гр. Габрово, кв. Войново, както следва:
С ПУП – ПР:
1. отпада квартал 9;
2. отпада улица с о.т. 56 – 61;
3. улица с о.т. 61 – 62 се измества в западна
посока с нови о.т. 61а – 61б;
4. УПИ I-59; УПИ II-59; УПИ VI-58 и УПИ
VII-58 се обединяват в един общ урегулиран поземлен имот УПИ XII-58, 59;
5. регулационните линии на УПИ XII-58, 59
се поставят в съответствие с имотните граници
на ПИ с идентификатор 14218.513.132 по КК на
гр. Габрово;
6. УПИ IV-60а от кв. 9 става УПИ XIV-60а
от кв. 10;
7. УПИ ХI-60 от кв. 9 става УПИ XIII-60 от
кв. 10.
С ПУП – ПЗ за УПИ XII-58, 59; УПИ XIV-60а;
У П И X I I I- 6 0 с е ус т а н о в я в а ус т р о й с т в ен а
зона – Жм, със следните устройствени показатели:
плътност на застрояване – макс. 60 %;
Кинт. – макс. 1,2;
озеленяване – мин. 40 %;
характер на застрояване – ниско (Н – до 10 м);
начин на застрояване – свободно.
С ПУП – ПЗ се определят ограничителните
линии на застрояване.
Изменението е нанесено върху скица № 128
от 27.02.2019 г.
Председател:
Л. Георгиева
7251
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1. Ра зреша ва на „Е лек т рора зп ределен ие
Юг“ – ЕАД, да изработи ПУП – ПП за обект:
Нова кабелна линия 20 kV от съществуващ БКТП
„Изгорял кантон“ до кабелна муфа в землището
на гр. Доспат.
2. Одобрява ПУП – ПП за обект: Нова кабелна
линия 20 kV от съществуващ БКТП „Изгорял кантон“ до кабелна муфа в землището на гр. Доспат.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок след обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Ад. Ферев
7216

ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 61
от 29 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8, чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, Заповед № РД-30-43
от 12.03.2019 г. на областния управител на област
Кюстендил, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 2
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК и чл. 2,
ал. 1, т. 6, чл. 10, ал. 2 и глава VI, раздел III от
Наредбата за търговете и конкурсите (НТК) Общинският съвет – гр. Дупница, реши:
1. Отменя Решение № 41, обективирано в
протокол № 2 от проведеното на 22.02.2019 г.
заседание на Общинския съвет – гр. Дупница
(ДВ, бр. 72 от 2019 г.).
2. Да се извърши продажба на общински нежилищен имот – частна общинска собственост,
невключен в имуществото на общинско търговско
дружество, представляващ: сграда с идентификатор
№ 68789.602.86.7, гр. Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, по КК и КР, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на и.д. на АГКК,
с адрес на сградата: гр. Дупница, ул. Яхинско шосе
№ 1, сградата е разположена в поземлен имот
с идентификатор № 68789.602.86, със застроена
площ 1790 кв. м, брой етажи: 7, предназначение: „Промишлена сграда“, стар идентификатор
№ 68789.602.68.1, номер по предходен план: няма,
частна общинска собственост съгласно акт за
общинска собственост № 4967 от 11.01.2019 г.,
вписан в Агенцията по вписванията вх. peг. № 54
от 11.01.2019 г., акт № 25, том 1, дело № 48, чрез
провеждане на публично оповестен конкурс на
един етап. Определя минимална конкурсна цена
в размер 670 477,30 лв. ДДС не се дължи.
3. Утвърждава конкурсна документация за
продажбата на имота по т. 2, която се закупува
в сградата на Община Дупница – гр. Дупница,
пл. Свобода № 1, стая № 28, ет. 2, в срок до 17
календарни дни от датата на обнародване на
настоящото решение в „Държавен вестник“ на
цена 400 лв. без ДДС и се заплаща на касата на
Община Дупница или чрез банков превод по
сметка на Община Дупница: IBAN BG26 UNCR
7000 8421 7570 76, BIC UNCRBGSF, вид плащане
44 41 00 в „УниКредит Булбанк“ – АД, Финансов
център – гр. Дупница, ул. Иван Вазов № 3, до
изтичане на срока за подаване на документите
за участие.
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4. Определя следните квалификационни изисквания към участниците в конкурса, които са
част от конкурсната документация, както следва:
Предварителни квалификационни изисквания:
A) До участие в конкурса се допускат български физически/юридически лица, регистрирани
по Търговския закон и вписани в търговския
регистър (представя се копие от лична карти или
удостоверение за актуално състояние).
Б) Кандидатите – юридически лица, да не са
обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация (доказва се с удостоверение).
B) Кандидатите – физическ и/юридическ и
лица, да нямат задължения към НАП и Община
Дупница (доказва се с удостоверение, издадено
до 30 дни преди датата на конкурса).
Г) Кан ди датите – физическ и/юридическ и
лица, да са представили декларация, че приемат
условията на приватизационната сделка.
Приоритетни условия:
А) Размер на предложената цена – не по-ниска
от началната конкурсна цена в размер 670 477,30 лв.
Б) Начин на плащане – чрез банков превод
на два етапа: 50 % в срок до 15 дни от обявяване
на окончателното класиране и 50 % в срок до
12 месеца от подписване на договора.
В) Създаване на работни места – минимум
10 души в рамките на 3 години.
Г) Запазване предназначението на обекта за
срок 3 години след подписването на договора.
Кандидатът представя декларация свободен текст
и концепция за развитието на обекта.
Д) Забрана за прехвърляне на закупения по
реда на този публично оповестен конкурс обект
за срок 3 години след придобиването му.
Общи условия:
А) Опазване и възпроизводство на околната
среда.
При неизпълнение на поетите задължения
по приоритетните и общите условия купувачът
дължи санкции и неустойки, предвидени в проектодоговора.
5. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до
17-ия ден от датата на обнародване на настоящото
решение в „Държавен вестник“.
6. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 10 % от минималната конкурсна цена и
се заплаща в срок до 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ на касата на Община Дупница или
чрез банков превод по сметка на Община Дупница: IBAN BG26 UNCR 7000 8421 7570 76, BIC
UNCRBGSF, вид плащане 44 41 00 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, Финансов център – гр. Дупница,
ул. Иван Вазов № 3.
7. Срок за извършване на оглед на обекта – всеки работен ден от 10 до 17 ч. в срока за подаване
на предложения за участие.
8. Срок за депозиране на офертите за участие
в конкурса – до 16 ч. на предходния ден преди
датата на провеждането на конкурса.
9. Дата и място на провеждане на конкурса – в
сградата на Община Дупница, Кръглата зала,
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ет. 4, на 20-ия ден от датата на обнародване на
настоящото решение в „Държавен вестник“ от 14 ч.
10. Определя членовете на комисията, която да
организира и проведе описания по-горе конкурс,
в състав от 7 членове, пет от които постоянни и
двама резервни. След приключване на процедурата
да се внесе предложение в ОбС – гр. Дупница, за
определяне на спечелилия конкурса участник и
участника, класиран на второ място.

7179

За председател:
Й. Гергов

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 641
от 27 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни съставни части:
подробен устройстен план – план за регулация и
инвестиционен проект за изграждане на улична
мрежа на част от ул. Васил Левски в гр. Каварна,
община Каварна, допуснат със Заповед № 716
от 31.10.2018 г., издадена на основание чл. 150,
ал. 1 от ЗУТ, във връзка с Решение № 518 от
28.09.2018 г. на Общинския съвет – гр. Каварна,
издадени становище от РИОСВ – Варна, с изх.
№ 08-01-9415(А1) от 21.02.2019 г. и удостоверение
от СГКК – Добрич, за приемане на проект за
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри с изх. № 25-37321/18.02.2019 г. и
становище на Експертния съвет по устройство
на територията – Каварна, изразено в протокол
№ 4 от 5.07.2019 г., т. 2, Общинският съвет – гр.
Каварна, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация, предвиждащ изменение
на плана за регулация на гр. Каварна, в частта
за УПИ VIII, УПИ XI, УПИ XII в кв. 138, УПИ
II, УПИ III, УПИ IV в кв. 185 и имот с идентификатор 35064.501.9574 – част от ул. Васил Левски
от о.т. 687 до о.т. 392, като част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива.
2. Възлага на кмета на община Каварна да
извърши последващи действия съгласно изискванията на чл. 150 от ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в ,,Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административния
съд – Добрич, чрез Общинския съвет – гр. Каварна.

7256

Председател:
Кр. Кръстев

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
РЕШЕНИЕ № 685
от 12 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1,
чл. 208 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 53
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от протокол № 4 от 13.08.2019 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
Общинският съвет – гр. Козлодуй, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за изменението на застроителен и регулационен план (ЗРП) на гр. Козлодуй, одобрен със
Заповед № 1542 от 6.10.1982 г., за квартали – кв.
13, кв. 14, кв. 15, кв. 16, кв. 17, кв. 18, кв. 19, кв.
20, кв. 21, кв. 23, кв. 24, кв. 25, кв. 26, кв. 27,
кв. 28, кв. 29, кв. 30, кв. 31, кв. 32, кв. 33, кв. 34,
кв. 35, кв. 36, кв. 37, кв. 38, кв. 39 и кв. 40 – ул.
Милин камък, ул. Христо Ботев до Отоплителна
централа и част от ул. Царибродска.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Община Козлодуй пред
Административния съд – Враца, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Занева
7257

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 1148
от 5 септември 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид
решение по т. 7 от протокол № 8 от заседание
на ОЕСУТ – Несебър, проведено на 12.06.2019 г.,
Здравно заключение от РЗИ – Бургас, с изх.
№ РД-259-109/12.07.2019 г., Решение № КЗЗ-03
от 28.02.2019 г. на МЗХГ (КЗЗ), скица-проект
№ 15-14298/9.01.2019 г. от АГКК – Бургас, писмо и протокол от АПИ, Решение № БС-117-ПР
от 7.09.2016 г. на РИОСВ – Бургас, изх. № ТД2123-1/15.07.2019 г. от „ВиК“ – ЕА Д, Бу ргас,
изх. № 08-00-2053/5.08.2019 г. и изх. № 08-002054/5.08.2019 г. от „БТК“ – ЕАД, изх. № 83139171/3.03.2019 г., изх. № 8113863-1/3.07.2019 г. от
„Електроразпределение Юг“ – ЕА Д, писмо с
изх. № 281/22.07.2019 г. и Удостоверение за поливност с изх. № 258/17.07.2017 г. от „Напоителни
системи“ – ЕАД, и всички останали документи
по преписката, Общинският съвет – гр. Несебър,
реши:
Одобрява ПУП – план за регулация за кадастрални райони 51500.77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, м. Кокалу, землище гр. Несебър, като проектът
обхваща територията между първокласен път
I-9 Бургас – Варна на север, военно поделение,
кадастрални райони 51500.76, 51500.87, м. Кокалу
на изток, четвъртокласен път гр. Несебър – с.
Равда (ул. Несебър) на юг и на запад границата
между землищата на гр. Несебър и с. Равда,
която е предвидена за урегулиране на имотите
и отреждането им за жилищно и курортно строителство. Всички новоурегулирани поземлени
имоти – частна собственост, се отреждат „За
жилищно-курортно строителство и обслужващи
функции“. Предвиждат се урегулирани поземлени
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имоти с отреждане за трафопостове и за търговия
и техническа инфраструктура, които ще станат
собственост на Община Несебър. За всеки от
имотите е отреден УПИ, като с разработката по
чл. 16 от ЗУТ в максимална степен се запазват вътрешните имотни граници и се осигуряват трасета
с необходимите габарити за изграждане на улици
и паркинги в посоки север – юг и изток – запад
в разглежданата територия, съобразявайки се
с предварителните проучвания и действащите
планове за регулация на с. Равда и м. Кокалу,
южно от четвъртокласния път гр. Несебър –
с. Равда (ул. Несебър), изграденото трасе на път
I-9, както и вече извършени строителни работи.
Настоящият проект предлага ситуиране на
ново кръстовище на вливане и отливане от първокласен път І-9 Варна – Бургас по землищната
граница Несебър – Равда, което ще разтовари
уличната мрежа на гр. Несебър и с. Равда от
паразитно транзитно движение и ще обслужва
едновременно зона „Кокалу“, зона „Хендек тарла“
и курортна зона „Акротирия“. Улицата от о.т. 1006
до о.т. 1019 е с габарит 7,00 м платно и източен
тротоар с ширина 1,50 м. Преди кръстовището
с път І-9 (о.т. 1019 и о.т. 1021) е с ширина на
платното 10,50 м. Тя се явява главен транспортен
разпределител в посока север – юг за зоната и
оста є е прекарана по землищната граница между
землищата на гр. Несебър и с. Равда. Изготвени
са експертни оценки за пазарните стойности на
засегнатите имоти и на новообразуваните УПИ.
Комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ е приела и
определила експертните оценки с Решение № 19
от 20.08.2019 г.
С така предвидената улична мрежа в територията се образуват 11 нови квартала – кв. 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22. Изработеният
ПУП – план за регулация засяга следните имоти:
ПИ 51500.86.28 на площ 1999 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“, се
урегулира като УПИ XIII-28, кв. 12 с идентификатор 51500.86.81 на площ 1773 кв. м, като от
ПИ 51500.86.28 се отнемат и отреждат за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.43 на
площ 109 кв. м и ПИ 51500.86.56 на площ 116 кв. м.
ПИ 51500.86.27 на площ 1502 кв. м, вид
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“,
се урегулира като УПИ XV-27, кв. 12, с идентификатор 51500.86.83 на площ 1324 кв. м, като от
ПИ 51500.86.27 се отнемат и отреждат за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.45 на
площ 88 кв. м и 51500.86.54 на площ 90 кв. м.
ПИ 51500.86.26 на площ 998 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“, се
урегулира като УПИ XIV-26, кв. 12, с идентификатор 51500.86.82 на площ 1324 кв. м, като от
ПИ 51500.86.26 се отнемат и отреждат за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.44 на
площ 59 кв. м и 51500.86.55 на площ 59 кв. м.
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ПИ 51500.86.21 на площ 3098 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
след прилагане на предвидената улична регулация
приема идентификатор ПИ 51500.86.30 на площ
3089 кв. м с отреждане за улици и инженерна
инфраструктура.
ПИ 5150 0.86.20 на п лощ 1171 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“,
се урегулира като УПИ VI-20, кв. 12, с идентификатор 51500.86.74 на площ 1041 кв. м, като от
ПИ 51500.86.20 се отнемат и отреждат за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.36 на
площ 67 кв. м и 51500.86.63 на площ 63 кв. м.
ПИ 51500.86.19 на площ 1172 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира като
УПИ V-19, кв. 12, с идентификатор 51500.86.73
на площ 1042 кв. м, като от ПИ 51500.86.19 се
отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.35 на площ 67 кв. м
и 51500.86.64 на площ 63 кв. м.
ПИ 5150 0.86.18 на п лощ 2344 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“,
се урегулира като УПИ IV-18, кв. 12, с идентификатор 51500.86.72 на площ 2057 кв. м, като от
ПИ 51500.86.18 се отнемат и отреждат за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.34 на
площ 126 кв. м и 51500.86.65 на площ 123 кв. м,
а ПИ 51500.86.88 на площ 43 кв. м се урегулира
като УПИ ХХ – общ., кв. 12, и се отрежда за
трафопост.
ПИ 5150 0.86.17 на п лощ 2341 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „За курортен хотел, почивен дом“, се
урегулира като УПИ III-17, кв. 12, с идентификатор 51500.86.71 на площ 2072 кв. м, като от
ПИ 51500.86.17 се отнемат и отреждат за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.33 на
площ 130 кв. м и 51500.86.66 на площ 125 кв. м,
а ПИ 51500.86.88 на площ 9 кв. м се урегулира
като УПИ ХХ – общ., кв. 12, и се отрежда за
трафопост.
ПИ 51500.86.16 на площ 1171 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Незастроен имот за жилищни нужди“, се урегулира като УПИ II-16, кв. 12, с идентификатор
51500.86.70 на площ 1034 кв. м, като от ПИ
51500.86.16 се отнемат и отреждат за улици и
инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.32 на
площ 67 кв. м и 51500.86.67 на площ 69 кв. м.
ПИ 51500.86.15 на площ 1171 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира като
УПИ I-15, кв. 12, с идентификатор 51500.86.69
на площ 1031 кв. м, като от ПИ 51500.86.15 се
отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.31 на площ 7 кв. м и
51500.86.68 на площ 142 кв. м.
ПИ 51500.86.13 на площ 589 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
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„Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира като
УПИ ХIХ-13, кв. 12, с идентификатор 51500.86.87
на площ 520 кв. м, като от ПИ 51500.86.13 се
отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.49 на площ 47 кв. м
и 51500.86.50 на площ 39 кв. м.
ПИ 51500.86.12 на площ 888 кв. м, вид територия
„Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско
застрояване (до 10 м)“, се урегулира като УПИ
XVIII-12, кв. 12, с идентификатор 51500.86.86 на
площ 784 кв. м, като от ПИ 51500.86.12 се отнемат
и отреждат за улици и инженерна инфраструктура
ПИ 51500.86.48 на площ 50 кв. м и 51500.86.51 на
площ 55 кв. м.
ПИ 51500.86.11 на площ 1000 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Незастроен имот за курортно-рекреационен
обект“, се урегулира като УПИ XVII-11, кв. 12,
с идентификатор 51500.86.85 на площ 880 кв. м,
като от ПИ 51500.86.11 се отнемат и отреждат за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.47
на площ 57 кв. м и 51500.86.52 на площ 63 кв. м.
ПИ 51500.86.10 на площ 1000 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно предназначение „За курортен хотел, почивен дом“,
се урегулира като УПИ XVI-10, кв. 12, с идентификатор 51500.86.84 на площ 878 кв. м, като от
ПИ 51500.86.10 се отнемат и отреждат за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.46 на
площ 58 кв. м и 51500.86.53 на площ 65 кв. м.
ПИ 51500.86.8 на площ 1001 кв. м, вид тери т ори я „Урба н изи ра на“, нач и н на т ра й но
ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“,
се урегулира като УПИ XII-8, кв. 12, с идентификатор 51500.86.80 на площ 885 кв. м, като от
ПИ 51500.86.8 се отнемат и отреждат за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.42 на
площ 59 кв. м и 51500.86.57 на площ 57 кв. м.
ПИ 51500.86.7 на площ 999 кв. м, вид територия
„Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За
курортен хотел, почивен дом“, се урегулира като
УПИ XI-7, кв. 12, с идентификатор 51500.86.79 на
площ 884 кв. м, като от ПИ 51500.86.7 се отнемат
и отреждат за улици и инженерна инфраструктура
ПИ 51500.86.41 на площ 58 кв. м и 51500.86.58 на
площ 57 кв. м.
ПИ 51500.86.6 на площ 1000 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За
курортен хотел, почивен дом“, се урегулира като
УПИ X-6, кв. 12, с идентификатор 51500.86.78 на
площ 886 кв. м, като от ПИ 51500.86.6 се отнемат
и отреждат за улици и инженерна инфраструктура
ПИ 51500.86.40 на площ 58 кв. м и 51500.86.59
на площ 57 кв. м.
ПИ 51500.86.5 на площ 1999 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“,
се урегулира като УПИ IX-5, кв. 12, с идентификатор 51500.86.77 на площ 1771 кв. м, като от
ПИ 51500.86.5 се отнемат и отреждат за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.39 на
площ 115 кв. м и 51500.86.60 на площ 113 кв. м.
ПИ 51500.86.4 на площ 3498 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За
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курортен хотел, почивен дом“, се урегулира като
УПИ VIII-4, кв. 12, с идентификатор 51500.86.76
на площ 3104 кв. м, като от ПИ 51500.86.4 се
отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.38 на площ 200 кв. м
и 51500.86.61 на площ 194 кв. м.
ПИ 51500.86.3 на площ 1201 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира като
УПИ VII-3, кв. 12, с идентификатор 51500.86.75
на площ 1067 кв. м, като от ПИ 51500.86.3 се
отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.37 на площ 69 кв. м
и 51500.86.62 на площ 65 кв. м.
ПИ 51500.85.13 на площ 1151 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
след прилагане на предвидената улична регулация
приема идентификатор ПИ 51500.85.18 на площ
1112 кв. м с отреждане за улици и инженерна
инфраструктура.
ПИ 51500.85.12 на площ 2288 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За
второстепенна улица“, след прилагане на предвидената улична регулация приема идентификатор
ПИ 51500.85.26 на площ 2269 кв. м с отреждане
за улици и инженерна инфраструктура.
ПИ 51500.85.11 на площ 900 кв. м, вид тери т ори я „Урба н изи ра на“, нач и н на т ра й но
ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“,
се урегулира като УПИ VIII-11, кв. 14, с идентификатор 51500.85.44 на площ 801 кв. м, като
от ПИ 51500.85.11 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.85.32 на
площ 49 кв. м, а ПИ 51500.85.45 на площ 52 кв.
м се урегулира като УПИ XIII – общ., и се отрежда за трафопост.
ПИ 5150 0.85.10 на п лощ 1303 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“,
се урегулира като УПИ IХ-10, кв. 14, с идентификатор 51500.85.34 на площ 1156 кв. м, като от
ПИ 51500.85.10 се отнемат и отреждат за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.85.19 на
площ 145 кв. м и 51500.85.33 на площ 2 кв. м.
ПИ 51500.85.9 на площ 1000 кв. м, вид тери т ори я „Урба н изи ра на“, нач и н на т ра й но
ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“,
се урегулира, като УПИ VII-9, кв. 14, с идентификатор 51500.85.43 на площ 886 кв. м, като от
ПИ 51500.85.9 се отнема и отрежда за улици и
инженерна инфраструктура ПИ 51500.85.31 на
площ 104 кв. м.
ПИ 51500.85.8 на площ 996 кв. м, вид територия
„Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, се урегулира
като УПИ Х-8, кв. 14, с идентификатор 51500.85.35
на площ 949 кв. м, като от ПИ 51500.85.8 се отнема
и отрежда за улици и инженерна инфраструктура
ПИ 51500.85.20 на площ 66 кв. м.
ПИ 51500.85.7 на площ 1101 кв. м, вид територия
„Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“, се урегулира като
УПИ VI-7, кв. 14, с идентификатор 51500.85.42 на
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площ 973 кв. м, като от ПИ 51500.85.7 се отнема
и отрежда за улици и инженерна инфраструктура
ПИ 51500.85.30 на площ 105 кв. м.
ПИ 51500.85.6 на площ 999 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Незастроен имот за курортно-рекреационен
обект“, се урегулира като УПИ ХI-6, кв. 14, с
идентификатор 51500.85.36 на площ 883 кв. м, като
от ПИ 51500.85.6 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.85.21 на
площ 149 кв. м.
ПИ 51500.85.5 на площ 4000 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Незастроен имот за жилищни нужди“, се урегулира като УПИ V-5, кв. 14, с идентификатор
51500.85.37 на площ 3540 кв. м, като от ПИ
51500.85.5 се отнемат и отреждат за улици и
инженерна инфраструктура ПИ 51500.85.22 на
площ 301 кв. м и 51500.85.29 на площ 203 кв. м.
ПИ 51500.85.4 на площ 1101 кв. м, вид територия
„Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За
друг курортно-рекреационен обект“, се урегулира
като УПИ III-4, кв. 14, с идентификатор 51500.85.41
на площ 981 кв. м, като от ПИ 51500.85.4 се отнема
и отрежда за улици и инженерна инфраструктура
ПИ 51500.85.28 на площ 19 кв. м.
ПИ 51500.85.3 на площ 1099 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“,
се урегулира като УПИ IV-3, кв. 14, с идентификатор 51500.85.38 на площ 974 кв. м, като от
ПИ 51500.85.3 се отнема и отрежда за улици и
инженерна инфраструктура ПИ 51500.85.24 на
площ 174 кв. м.
ПИ 51500.85.2 на площ 1101 кв. м, вид територия
„Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За
курортен хотел, почивен дом“, се урегулира като
УПИ II-2, кв. 14, с идентификатор 51500.85.40 на
площ 975 кв. м, като от ПИ 51500.85.2 се отнема
и отрежда за улици и инженерна инфраструктура
ПИ 51500.85.27 на площ 72 кв. м.
ПИ 51500.85.1 на площ 1099 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Незастроен имот за жилищни нужди“, се урегулира като УПИ I-1, кв. 14, с идентификатор
51500.85.39 на площ 975 кв. м, като от ПИ 51500.85.1
се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.85.25 на площ 183 кв. м.
ПИ 51500.84.55 на площ 4400 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Друг вид нива“, се урегулира като УПИ VII55, кв. 13, с идентификатор 51500.84.97 на площ
3886 кв. м, като от ПИ 51500.84.55 се отнема
и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.62 на площ 463 кв. м, а ПИ
51500.84.125 на площ 51 кв. м се урегулира като
УПИ XXXV – общ., с отреждане за трафопост.
ПИ 5150 0.84.54 на п лощ 3107 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“,
се урегулира като УПИ VI-54, кв. 13, с идентификатор 51500.84.96 на площ 2746 кв. м, като от
ПИ 51500.84.54 се отнема и отрежда за улици
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и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.61 на
площ 361 кв. м.
ПИ 5150 0.84.53 на п лощ 5197 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“,
се урегулира като УПИ II-53, кв. 13, с идентификатор 51500.84.92 на площ 4757 кв. м, като от
ПИ 51500.84.53 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.57 на
площ 440 кв. м.
ПИ 51500.84.52 на площ 502 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„За друг курортно-рекреационен обект“, и ПИ
51500.84.51 на площ 496 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг
курортно-рекреационен обект“, се обединяват и
урегулират като УПИ XXI-51,52, кв. 13, с идентификатор ПИ 51500.84.111 на площ 882 кв. м,
като от посочения се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.76 на
площ 116 кв. м.
ПИ 51500.84.49 на площ 2399 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Незастроен имот за курортно-рекреационен
обект“, се урегулира като УПИ ХХ-49, кв. 13, с
идентификатор 51500.84.110 на площ 2121 кв. м,
като от ПИ 51500.84.49 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.75
на площ 279 кв. м.
ПИ 51500.84.47 на площ 4513 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“, се
урегулира като УПИ XIV-47, кв. 13, с идентификатор 51500.84.104 на площ 4267 кв. м, като
от ПИ 51500.84.47 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.69
на площ 194 кв. м, а ПИ 51500.84.126 на площ
71 кв. м се урегулира като УПИ XXXVI – общ.,
с отреждане за трафопост.
ПИ 51500.84.45 на площ 4507 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Средно застрояване (от 10 до 15 м)“, се урегулира като УПИ XIII-45, кв. 13, с идентификатор
51500.84.103 на площ 3929 кв. м, като от ПИ
51500.84.45 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.68 на площ
540 кв. м, а ПИ 51500.84.127 на площ 42 кв. м се
урегулира като УПИ XXXVII – общ., с отреждане за трафопост.
ПИ 51500.84.42 на площ 1766 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“, се
урегулира като УПИ XV-42, кв. 13, с идентификатор 51500.84.105 на площ 1574 кв. м, като от
ПИ 51500.84.42 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.70 на
площ 192 кв. м.
ПИ 5150 0.84.41 на п лощ 1767 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“,
се урегулира като УПИ XII-41, кв. 13, с идентификатор 51500.84.102 на площ 1609 кв. м, като
от ПИ 51500.84.41 се отнема и отрежда за улици
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и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.67 на
площ 158 кв. м.
ПИ 51500.84.40 на площ 1767 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, се
урегулира като УПИ XI-40, кв. 13, с идентификатор 51500.84.101 на площ 1609 кв. м, като от
ПИ 51500.84.40 се отнема и отрежда за улици и
инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.66 на
площ 158 кв. м.
ПИ 51500.84.39 на площ 1101 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира като
УПИ XVI-39, кв. 13, с идентификатор 51500.84.106
на площ 974 кв. м, като от ПИ 51500.84.39 се
отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.71 на площ 127 кв. м.
ПИ 51500.84.38 на площ 899 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, се
урегулира като УПИ XVII-38, кв. 13, с идентификатор 51500.84.107 на площ 795 кв. м, като от
ПИ 51500.84.38 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.72 на
площ 104 кв. м.
ПИ 51500.84.37 на площ 1881 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Незастроен имот за жилищни нужди“, се урегулира като УПИ XVIII-37, кв. 13, с идентификатор 51500.84.108 на площ 1664 кв. м, като от
ПИ 51500.84.37 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.73 на
площ 217 кв. м.
ПИ 51500.84.36 на площ 2400 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Незастроен имот за курортно-рекреационен
обект“, се урегулира като УПИ XIX-36, кв. 13, с
идентификатор 51500.84.109 на площ 2122 кв. м,
като от ПИ 51500.84.36 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.74
на площ 228 кв. м, а ПИ 51500.84.128 на площ
50 кв. м се урегулира като УПИ XXXVIII – общ.,
с отреждане за трафопост.
ПИ 51500.84.32 на площ 997 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира като
УПИ ХХII-32, кв. 13, с идентификатор 51500.84.112
на площ 883 кв. м, като от ПИ 51500.84.32 се
отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.77 на площ 114 кв. м.
ПИ 51500.84.31 на площ 997 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Незастроен имот за курортно-рекреационен
обект“, се урегулира като УПИ ХХIII-31, кв. 13,
с идентификатор 51500.84.113 на площ 883 кв. м,
като от ПИ 51500.84.31 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.78
на площ 114 кв. м.
ПИ 5150 0.84.30 на п лощ 110 0 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“,
се урегулира като УПИ XXIV-30, кв. 13, с идентификатор 51500.84.114 на площ 945 кв. м, като
от ПИ 51500.84.30 се отнема и отрежда за улици
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и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.79
на площ 127 кв. м, а ПИ 51500.84.129 на площ
28 кв. м се урегулира като УПИ XXXIX – общ.,
с отреждане за трафопост.
ПИ 5150 0.84.29 на п лощ 1101 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „За обект комплекс за здравеопазване“,
се урегулира като УПИ ХХV-29, кв. 13, с идентификатор 51500.84.115 на площ 974 кв. м, като
от ПИ 51500.84.29 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.80 на
площ 127 кв. м.
ПИ 51500.84.28 на площ 999 кв. м, вид тери т ори я „Урба н изи ра на“, нач и н на т ра й но
ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“,
се урегулира като УПИ ХХVI-28, кв. 13, с идентификатор 51500.84.116 на площ 884 кв. м, като
от ПИ 51500.84.28 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.81 на
площ 115 кв. м.
ПИ 51500.84.27 на площ 999 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно предназначение „За курортен хотел, почивен дом“,
се урегулира като УПИ ХХVII-27, кв. 13, с идентификатор 51500.84.117 на площ 884 кв. м, като
от ПИ 51500.84.27 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.82 на
площ 116 кв. м.
ПИ 51500.84.26 на площ 998 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира
като УПИ ХХVIII-26, кв. 13, с идентификатор
51500.84.118 на площ 882 кв. м, като от ПИ
51500.84.26 се отнема и отрежда за улици и
инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.83 на
площ 115 кв. м.
ПИ 5150 0.84.25 на площ 10 02 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“,
се урегулира като УПИ ХХIX-25, кв. 13, с идентификатор 51500.84.119 на площ 886 кв. м, като
от ПИ 51500.84.25 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.84 на
площ 116 кв. м.
ПИ 5150 0.84.24 на площ 10 02 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“,
се урегулира като УПИ ХХX-24, кв. 13, с идентификатор 51500.84.120 на площ 887 кв. м, като
от ПИ 51500.84.24 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.85 на
площ 116 кв. м.
ПИ 51500.84.23 на площ 997 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, се
урегулира като УПИ ХХXI-23, кв. 13, с идентификатор 51500.84.121 на площ 882 кв. м, като от
ПИ 51500.84.23 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.86 на
площ 115 кв. м.
ПИ 51500.84.22 на площ 997 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира
като УПИ ХХXII-22, кв. 13, с идентификатор
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51500.84.122 на площ 882 кв. м, като от ПИ
51500.84.22 се отнема и отрежда за улици и
инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.87 на
площ 115 кв. м.
ПИ 51500.84.21 на площ 1002 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“, се
урегулира като УПИ XXXIII-21, кв. 13, с идентификатор 51500.84.123 на площ 873 кв. м, като
от ПИ 51500.84.21 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.88
на площ 124 кв. м, а ПИ 51500.84.124 на площ
29 кв. м се урегулира като УПИ XXXIV – общ.,
с отреждане за трафопост.
ПИ 51500.84.18 на площ 1299 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ Х-18, кв. 13, с
идентификатор 51500.84.100 на площ 1146 кв.
м, като от ПИ 51500.84.18 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.84.65 на площ 153 кв. м.
ПИ 51500.84.17 на площ 1501 кв. м, вид терито-
рия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, се
урегулира като УПИ IХ-17, кв. 13, с идентификатор 51500.84.99 на площ 1324 кв. м, като от
ПИ 51500.84.17 се отнема и отрежда за улици и
инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.64 на
площ 177 кв. м.
ПИ 51500.84.16 на площ 2001 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ VIII-16, кв. 13, с
идентификатор 51500.84.98 на площ 1767 кв. м, като
от ПИ 51500.84.16 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.63 на
площ 234 кв. м.
ПИ 51500.84.9 на площ 1001 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира като
УПИ V-9, кв. 13, с идентификатор 51500.84.95 на
площ 885 кв. м, като от ПИ 51500.84.9 се отнема
и отрежда за улици и инженерна инфраструктура
ПИ 51500.84.60 на площ 116 кв. м.
ПИ 51500.84.8 на площ 1000 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира като
УПИ IV-8, кв. 13, с идентификатор 51500.84.94 на
площ 915 кв. м, като от ПИ 51500.84.8 се отнема
и отрежда за улици и инженерна инфраструктура
ПИ 51500.84.59 на площ 85 кв. м.
ПИ 51500.84.7 на площ 1001 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“,
се урегулира като УПИ III-7, кв. 13, с идентификатор 51500.84.93 на площ 886 кв. м, като от
ПИ 51500.84.7 се отнема и отрежда за улици и
инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.58 на
площ 115 кв. м.
ПИ 51500.84.1 на площ 1399 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“,
се урегулира като УПИ I-1, кв. 13, с идентификатор 51500.84.91 на площ 1251 кв. м, като от
ПИ 51500.84.1 се отнема и отрежда за улици и
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инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.56 на
площ 124 кв. м.
ПИ 5150 0.83.57 на п лощ 330 0 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“,
се урегулира като УПИ II-57, кв. 15, с идентификатор 51500.83.98 на площ 2917 кв. м, като от
ПИ 51500.83.57 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.59 на
площ 382 кв. м.
ПИ 51500.83.56 на площ 2762 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, се
урегулира като УПИ XXXVI-56, кв. 15, с идентификатор 51500.83.96 на площ 2436 кв. м, като
от ПИ 51500.83.56 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.93 на
площ 325 кв. м.
ПИ 51500.83.55 на площ 1939 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Незастроен имот за жилищни нужди“, се урегулира като УПИ XXXVII-55, кв. 15, с идентификатор 51500.83.95 на площ 1710 кв. м, като от
ПИ 51500.83.55 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.94 на
площ 229 кв. м.
ПИ 51500.83.54 на площ 5002 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира
като УПИ XXXV-54, кв. 15, с идентификатор
51500.83.131 на площ 4382 кв. м, като от ПИ
51500.83.54 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.92 на площ
581 кв. м, а ПИ 51500.83.132 на площ 39 кв. м се
урегулира като УПИ XLI – общ., с отреждане
за трафопост.
ПИ 51500.83.53 на площ 6095 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За
друг курортно-рекреационен обект“, се урегулира
като УПИ I-53, кв. 15, с идентификатор 51500.83.97
на площ 5356 кв. м, като от ПИ 51500.83.53 се
отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.58 на площ 709 кв. м, а
ПИ 51500.83.133 на площ 31 кв. м се урегулира
като УПИ XL – общ., с отреждане за трафопост.
ПИ 51500.83.51 на площ 3101 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
след прилагане на предвидената улична регулация
запазва идентификатор ПИ 51500.83.51 на площ
1112 кв. м с отреждане за улици и инженерна
инфраструктура.
ПИ 5150 0.83.50 на площ 10 0 0 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“,
се урегулира като УПИ XVII-50, кв. 15, с идентификатор 51500.83.113 на площ 882 кв. м, като
от ПИ 51500.83.50 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.74 на
площ 118 кв. м.
ПИ 51500.83.49 на площ 998 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, се
урегулира като УПИ XVI-49, кв. 15, с иденти-
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фикатор 51500.83.112 на площ 883 кв. м, като от
ПИ 51500.83.49 се отнема и отрежда за улици и
инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.73 на
площ 115 кв. м.
ПИ 51500.83.48 на площ 1002 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Друг вид земеделска земя“, се урегулира като
УПИ XV-48, кв. 15, с идентификатор 51500.83.111
на площ 886 кв. м, като от ПИ 51500.83.48 се
отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.72 на площ 116 кв. м.
ПИ 51500.83.47 на площ 1299 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XX-47, кв. 15, с
идентификатор 51500.83.116 на площ 1151 кв. м,
като от ПИ 51500.83.47 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.77
на площ 148 кв. м.
ПИ 51500.83.46 на площ 3498 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира като
УПИ XXI-46, кв. 15, с идентификатор 51500.83.117
на площ 3112 кв. м, като от ПИ 51500.83.46 се
отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.78 на площ 386 кв. м.
ПИ 51500.83.45 на площ 1812 кв. м преди
промяната и 1613 кв. м след нея, вид територия
„Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“,
се урегулира като УПИ XXII-45, кв. 15, с идентификатор 51500.83.118 на площ 1613 кв. м, като
от ПИ 51500.83.45 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.79 на
площ 199 кв. м.
ПИ 51500.83.44 на площ 998 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXIII-44, кв. 15,
с идентификатор 51500.83.119 на площ 887 кв.
м, като от ПИ 51500.83.44 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.83.80 на площ 111 кв. м.
ПИ 51500.83.43 на площ 1000 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXIV-43, кв. 15,
с идентификатор 51500.83.120 на площ 888 кв. м,
като от ПИ 51500.83.43 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.81
на площ 111 кв. м.
ПИ 5150 0.83.42 на п лощ 1299 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“,
се урегулира като УПИ XXV-42, кв. 15, с идентификатор 51500.83.121 на площ 1154 кв. м, като
от ПИ 51500.83.42 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.82 на
площ 145 кв. м.
ПИ 51500.83.41 на площ 1196 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXVI-41, кв. 15,
с идентификатор 51500.83.122 на площ 1062 кв.
м, като от ПИ 51500.83.41 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.83.83 на площ 134 кв. м.
ПИ 51500.83.40 на площ 1002 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
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„Лозе“, се урегулира като УПИ XXVII-40, кв.
15, с идентификатор 51500.83.123 на площ 889 кв.
м, като от ПИ 51500.83.40 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.83.84 на площ 113 кв. м.
ПИ 51500.83.39 на площ 999 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXVIII-39, кв.
15, с идентификатор 51500.83.124 на площ 885 кв.
м, като от ПИ 51500.83.39 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.83.85 на площ 113 кв. м.
ПИ 51500.83.38 на площ 1101 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXIX-38, кв. 15,
с идентификатор 51500.83.125 на площ 977 кв.
м, като от ПИ 51500.83.38 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.83.86 на площ 125 кв. м.
ПИ 51500.83.37 на площ 1097 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXX-37, кв. 15,
с идентификатор 51500.83.126 на площ 971 кв.
м, като от ПИ 51500.83.37 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.83.87 на площ 125 кв. м.
ПИ 51500.83.36 на площ 999 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“, се
урегулира като УПИ XXXI-36, кв. 15, с идентификатор 51500.83.127 на площ 885 кв. м, като от
ПИ 51500.83.36 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.88 на
площ 114 кв. м.
ПИ 51500.83.35 на площ 1001 кв. м преди
промяната и 887 кв. м след нея, вид територия
„Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“,
се урегулира като УПИ XXXII-35, кв. 15, с идентификатор 51500.83.128 на площ 887 кв. м, като
от ПИ 51500.83.35 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.89 на
площ 115 кв. м.
ПИ 51500.83.34 на площ 1002 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXXIII-34, кв.
15, с идентификатор 51500.83.129 на площ 887 кв.
м, като от ПИ 51500.83.34 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.83.90 на площ 115 кв. м.
ПИ 5150 0.83.33 на п лощ 10 01 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“,
се урегулира като УПИ XXXIV-33, кв. 15, с идентификатор 51500.83.130 на площ 885 кв. м, като
от ПИ 51500.83.33 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.91 на
площ 115 кв. м.
ПИ 51500.83.23 на площ 1400 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XIX-23, кв. 15, с
идентификатор 51500.83.115 на площ 1247 кв. м,
като от ПИ 51500.83.23 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.76
на площ 154 кв. м.
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ПИ 51500.83.22 на площ 3000 кв.м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„За друг вид застрояване“, се урегулира като УПИ
XVIII-22, кв. 15, с идентификатор 51500.83.114
на площ 2621 кв. м, като от ПИ 51500.83.22 се
отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.75 на площ 346 кв. м, а ПИ
51500.83.135 на площ 33 кв. м се урегулира като
УПИ XXXVIII – общ., с отреждане за трафопост.
ПИ 51500.83.20 на площ 1299 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XIV-20, кв. 15, с
идентификатор 51500.83.110 на площ 1150 кв. м,
като от ПИ 51500.83.20 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.71
на площ 150 кв. м.
ПИ 51500.83.19 на площ 998 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XIII-19, кв. 15, с
идентификатор 51500.83.109 на площ 883 кв. м,
като от ПИ 51500.83.19 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.70
на площ 115 кв. м.
ПИ 51500.83.18 на площ 998 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XII-18, кв. 15, с
идентификатор 51500.83.108 на площ 883 кв. м,
като от ПИ 51500.83.18 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.69
на площ 115 кв. м.
ПИ 51500.83.17 на площ 998 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XI-17, кв. 15, с
идентификатор 51500.83.107 на площ 883 кв. м, като
от ПИ 51500.83.1 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.68 на
площ 115 кв. м.
ПИ 51500.83.16 на площ 998 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ X-16, кв. 15, с
идентификатор 51500.83.106 на площ 883 кв. м,
като от ПИ 51500.83.16 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.67
на площ 115 кв. м.
ПИ 51500.83.15 на площ 994 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ IX-15, кв. 15, с
идентификатор 51500.83.105 на площ 879 кв. м, като
от ПИ 51500.83.15 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.66 на
площ 115 кв. м.
ПИ 51500.83.14 на площ 1003 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„За друг курортно-рекреационен обект“, се урегулира като УПИ VIII-14, кв. 15, с идентификатор 51500.83.104 на площ 887 кв. м, като от ПИ
51500.83.14 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.65 на площ
94 кв. м, а ПИ 51500.83.134 на площ 22 кв. м се
урегулира като УПИ XXXIX – общ., с отреждане
за трафопост.
ПИ 5150 0.83.13 на п лощ 10 02 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“,
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се урегулира като УПИ VII-13, кв. 15, с идентификатор 51500.83.103 на площ 886 кв. м, като
от ПИ 51500.83.13 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.64
на площ 101 кв. м, а ПИ 51500.83.134 на площ
15 кв. м се урегулира като УПИ XXXIX – общ.,
с отреждане за трафопост.
ПИ 51500.83.12 на площ 899 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ VI-12, кв. 15, с
идентификатор 51500.83.102 на площ 795 кв. м,
като от ПИ 51500.83.12 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.63
на площ 104 кв. м.
ПИ 51500.83.11 на площ 1002 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ V-11, кв. 15, с
идентификатор 51500.83.101 на площ 886 кв. м,
като от ПИ 51500.83.11 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.62
на площ 116 кв. м.
ПИ 51500.83.10 на площ 998 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ IV-10, кв. 15, с
идентификатор 51500.83.100 на площ 883 кв. м,
като от ПИ 51500.83.10 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.61
на площ 116 кв. м.
ПИ 51500.83.9 на площ 1097 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ III-9, кв. 15, с
идентификатор 51500.83.99 на площ 970 кв. м, като
от ПИ 51500.83.9 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.60 на
площ 127 кв. м.
ПИ 51500.82.58 на площ 2198 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Незастроен имот за жилищни нужди“, се урегулира като УПИ XXIV-58, кв. 16, с идентификатор 51500.82.110 на площ 1952 кв. м, като от
ПИ 51500.82.58 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.82
на площ 246 кв. м, а ПИ 51500.82.115 на площ
50 кв. м се урегулира като УПИ XXIX – общ.,
с отреждане за трафопост.
ПИ 5150 0.82.57 на площ 2898 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“,
се урегулира като УПИ XXV-57, кв. 16, с идентификатор 51500.82.111 на площ 2578 кв. м, като
от ПИ 51500.82.57 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.84
на площ 303 кв. м, а ПИ 51500.82.113 на площ
1 кв. м се урегулира като УПИ XXVII – общ., с
отреждане за трафопост.
ПИ 51500.82.56 на площ 24 902 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, се
урегулира като УПИ I-56, кв. 16, с идентификатор
51500.82.87 на площ 22 134 кв. м, като от ПИ
51500.82.56 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.59 на площ
1552 кв. м и ПИ 51500.82.83 на площ 1148 кв. м.
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ПИ 51500.82.50 на площ 3084 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
след прилагане на предвидената улична регулация
запазва идентификатор ПИ 51500.82.50 на площ
3084 кв. м с отреждане за улици и инженерна
инфраструктура.
ПИ 51500.82.47 на площ 2697 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XIV-47, кв. 16, с
идентификатор 51500.82.100 на площ 2394 кв. м,
като от ПИ 51500.82.47 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.72
на площ 303 кв. м.
ПИ 51500.82.46 на площ 1398 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XV-46, кв. 16, с
идентификатор 51500.82.101 на площ 1240 кв. м,
като от ПИ 51500.82.46 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.73
на площ 157 кв. м.
ПИ 51500.82.45 на площ 1001 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XVI-45, кв. 16, с
идентификатор 51500.82.102 на площ 888 кв. м,
като от ПИ 51500.82.45 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.74
на площ 113 кв. м.
ПИ 51500.82.44 на площ 2301 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XVII-44, кв. 16,
с идентификатор 51500.82.103 на площ 2043 кв.
м, като от ПИ 51500.82.44 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.82.75 на площ 258 кв. м.
ПИ 5150 0.82.43 на п лощ 10 0 0 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“,
се урегулира като УПИ XVIII-43, кв. 16, с идентификатор 51500.82.104 на площ 888 кв. м, като
от ПИ 51500.82.45 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.76 на
площ 112 кв. м.
ПИ 51500.82.42 на площ 1099 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XIX-42, кв. 16, с
идентификатор 51500.82.105 на площ 976 кв. м,
като от ПИ 51500.82.42 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.77
на площ 122 кв. м.
ПИ 51500.82.41 на площ 1099 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XX-41, кв. 16, с
идентификатор 51500.82.106 на площ 976 кв. м,
като от ПИ 51500.82.41 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.78
на площ 123 кв. м.
ПИ 51500.82.40 на площ 1099 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXI-40, кв. 16,
с идентификатор 51500.82.107 на площ 976 кв. м,
като от ПИ 51500.82.40 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.79
на площ 122 кв. м.
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ПИ 51500.82.39 на площ 1103 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXII-39, кв. 16,
с идентификатор 51500.82.108 на площ 980 кв.
м, като от ПИ 51500.82.39 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.82.80 на площ 123 кв. м.
ПИ 51500.82.38 на площ 997 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXIII-38, кв. 16,
с идентификатор 51500.82.109 на площ 885 кв.
м, като от ПИ 51500.82.38 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.82.81 на площ 112 кв. м.
ПИ 51500.82.25 на площ 903 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, се
урегулира като УПИ XXVI-25, кв. 16, с идентификатор 51500.82.112 на площ 797 кв. м, като от
ПИ 51500.82.25 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.85
на площ 124 кв. м, а ПИ 51500.82.113 на площ
17 кв. м се урегулира като УПИ XXVII – общ.
с отреждане за трафопост.
ПИ 51500.82.24 на площ 1200 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XIII-24, кв. 16, с
идентификатор 51500.82.99 на площ 1068 кв. м,
като от ПИ 51500.82.24 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.71
на площ 131 кв. м.
ПИ 51500.82.23 на площ 1201 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XII-23, кв. 16, с
идентификатор 51500.82.98 на площ 1068 кв. м,
като от ПИ 51500.82.23 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.70
на площ 133 кв. м.
ПИ 51500.82.22 на площ 1202 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XI-22, кв. 16,
с идентификатор 51500.82.97 на площ 1069 кв.
м, като от ПИ 51500.82.22 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.82.69 на площ 133 кв. м.
ПИ 51500.82.21 на площ 1200 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ X-21, кв. 16, с
идентификатор 51500.82.96 на площ 1068 кв. м,
като от ПИ 51500.82.21 се отнема и отрежда
за улици и ин женерна инфраст ру к т у ра ПИ
51500.82.68 на площ 133 кв. м.
ПИ 51500.82.20 на площ 1199 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ IX-20, кв. 16,
с идентификатор 51500.82.95 на площ 1067 кв.
м, като от ПИ 51500.82.20 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.82.67 на площ 132 кв. м.
ПИ 51500.82.19 на площ 999 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ VIII-19, кв. 16, с
идентификатор 51500.82.94 на площ 889 кв. м, като
от ПИ 51500.82.19 се отнема и отрежда за улици
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и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.66 на
площ 110 кв. м.
ПИ 51500.82.18 на площ 2915 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ VII-18, кв. 16,
с идентификатор 51500.82.93 на площ 2595 кв.
м, като от ПИ 51500.82.18 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.82.65 на площ 110 кв. м.
ПИ 51500.82.17 на площ 999 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“,
се урегулира като УПИ VI-17, кв. 16, с идентификатор 51500.82.92 на площ 890 кв. м, като от
ПИ 51500.82.17 се отнема и отрежда за улици и
инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.64 на
площ 109 кв. м.
ПИ 51500.82.16 на площ 1200 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ V-16, кв. 16, с
идентификатор 51500.82.91 на площ 1069 кв. м,
като от ПИ 51500.82.16 се отнема и отрежда
за улици и ин женерна инфраст ру к т у ра ПИ
51500.82.63 на площ 131 кв. м.
ПИ 51500.82.15 на площ 1202 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ IV-15, кв. 16, с
идентификатор 51500.82.90 на площ 1066 кв. м,
като от ПИ 51500.82.15 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.62
на площ 130 кв. м, а ПИ 51500.82.114 на площ
5 кв. м се урегулира като УПИ XXVIII – общ.
с отреждане за трафопост.
ПИ 51500.82.14 на площ 1599 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира като
УПИ III-14, кв. 16, с идентификатор 51500.82.89
на площ 1403 кв. м, като от ПИ 51500.82.14 се
отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.61 на площ 165 кв. м, а ПИ
51500.82.114 на площ 31 кв. м се урегулира като
УПИ XXVIII – общ. с отреждане за трафопост.
ПИ 5150 0.82.13 на п лощ 110 0 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“,
се урегулира като УПИ II-13, кв. 16, с идентификатор 51500.82.88 на площ 980 кв. м, като от
ПИ 51500.82.13 се отнема и отрежда за улици и
инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.60 на
площ 120 кв. м.
ПИ 51500.81.16 на площ 2299 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ XI-16, кв. 17,
с идентификатор 51500.81.41 на площ 2092 кв. м,
като от ПИ 51500.81.16 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.32
на площ 170 кв. м.
ПИ 51500.81.15 на площ 2299 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ X-15, кв. 17,
с идентификатор 51500.81.40 на площ 2090 кв. м,
като от ПИ 51500.81.15 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.31
на площ 180 кв. м.
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ПИ 51500.81.14 на площ 1100 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ XV-14, кв. 17,
с идентификатор 51500.81.45 на площ 1007 кв. м,
като от ПИ 51500.81.14 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.36
на площ 93 кв. м.
ПИ 51500.81.13 на площ 1098 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ XIV-13, кв. 17,
с идентификатор 51500.81.44 на площ 1015 кв. м,
като от ПИ 51500.81.13 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.35
на площ 84 кв. м.
ПИ 51500.81.12 на площ 1099 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ XIII-12, кв. 17,
с идентификатор 51500.81.43 на площ 1001 кв. м,
като от ПИ 51500.81.12 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.34
на площ 83 кв. м.
ПИ 51500.81.11 на площ 1100 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ XII-11, кв. 17,
с идентификатор 51500.81.42 на площ 1001 кв. м,
като от ПИ 51500.81.11 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.33
на площ 83 кв. м.
ПИ 51500.81.9 на площ 1000 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ IX-9, кв. 17, с
идентификатор 51500.81.39 на площ 909 кв. м, като
от ПИ 51500.81.9 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.30 на
площ 87 кв. м.
ПИ 51500.81.8 на площ 1000 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира като
УПИ VIII-8, кв. 17, с идентификатор 51500.81.38 на
площ 909 кв. м, като от ПИ 51500.81.8 се отнема
и отрежда за улици и инженерна инфраструктура
ПИ 51500.81.29 на площ 93 кв. м.
ПИ 51500.81.7 на площ 999 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира като
УПИ VII-7, кв. 17, с идентификатор 51500.81.37 на
площ 908 кв. м, като от ПИ 51500.81.7 се отнема
и отрежда за улици и инженерна инфраструктура
ПИ 51500.81.28 на площ 216 кв. м.
ПИ 51500.81.6 на площ 1101 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ VI-6, кв. 17,
с идентификатор 51500.81.51 на площ 973 кв. м,
като от ПИ 51500.81.6 се отнемат и отреждат
за улици и ин женерна инфраст ру к т у ра ПИ
51500.81.17 на площ 116 кв. м и ПИ 51500.81.27
на площ 56 кв. м.
ПИ 51500.81.5 на площ 1098 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ V-5, кв. 17, с
идентификатор 51500.81.50 на площ 972 кв. м, като
от ПИ 51500.81.5 се отнемат и отреждат за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.18 на
площ 91 кв. м и ПИ 51500.81.26 на площ 49 кв. м.
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ПИ 51500.81.4 на площ 1100 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ IV-4, кв. 17, с
идентификатор 51500.81.49 на площ 972 кв. м, като
от ПИ 51500.81.4 се отнемат и отреждат за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.19 на
площ 78 кв. м и ПИ 51500.81.25 на площ 47 кв. м.
ПИ 51500.81.3 на площ 1101 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ III-3, кв. 17, с
идентификатор 51500.81.48 на площ 972 кв. м, като
от ПИ 51500.81.3 се отнемат и отреждат за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.20 на
площ 70 кв. м и ПИ 51500.81.24 на площ 38 кв. м.
ПИ 51500.81.2 на площ 1102 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ II-2, кв. 17, с
идентификатор 51500.81.47 на площ 973 кв. м, като
от ПИ 51500.81.2 се отнемат и отреждат за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.21 на
площ 64 кв. м и ПИ 51500.81.23 на площ 30 кв. м.
ПИ 51500.81.1 на площ 1502 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ I-1, кв. 17, с
идентификатор 51500.81.46 на площ 1328 кв. м,
като от ПИ 51500.81.1 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.22
на площ 174 кв. м.
ПИ 51500.80.42 на площ 3097 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
след прилагане на предвидената улична регулация
запазва идентификатор ПИ 51500.80.42 на площ
3097 кв. м с отреждане за улици и инженерна
инфраструктура.
ПИ 51500.80.41 на площ 3469 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“, се
урегулира като УПИ X-41, кв. 18, с идентификатор 51500.80.90 на площ 3074 кв. м, като от
ПИ 51500.80.41 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.50
на площ 348 кв. м, а ПИ 51500.80.114 на площ
47 кв. м се урегулира като УПИ XXXVI – общ.
с отреждане за трафопост.
ПИ 51500.80.40 на площ 1549 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ VIII-40, кв. 18, с
идентификатор 51500.80.88 на площ 1371 кв. м,
като от ПИ 51500.80.40 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.75
на площ 178 кв. м.
ПИ 51500.80.39 на площ 1549 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ VII-39, кв. 18,
с идентификатор 51500.80.87 на площ 1372 кв.
м, като от ПИ 51500.80.39 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.80.48 на площ 177 кв. м.
ПИ 51500.80.35 на площ 1000 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, и ПИ 51500.80.34 на площ 1000 кв. м,
вид територия „Земеделска“, начин на трайно
ползване „Лозе“, се обединяват и урегулират като
УПИ IV-34, 35, кв. 18, с идентификатор 51500.80.84
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на площ 1770 кв. м, като от новообразувания
имот се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.78 на площ
87 кв. м и ПИ 51500.80.79 на площ 87 кв. м.
ПИ 51500.80.33 на площ 1001 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ III-33, кв. 18, с
идентификатор 51500.80.83 на площ 886 кв. м, като
от ПИ 51500.80.33 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.45 на
площ 171 кв. м.
ПИ 51500.80.32 на площ 999 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXXI-32, кв. 18,
с идентификатор 51500.80.93 на площ 883 кв. м,
като от ПИ 51500.80.32 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.71
на площ 116 кв. м.
ПИ 51500.80.31 на площ 999 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXXII-31, кв. 18,
с идентификатор 51500.80.92 на площ 883 кв. м,
като от ПИ 51500.80.31 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.72
на площ 116 кв. м.
ПИ 51500.80.30 на площ 1002 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXI-30, кв. 18, с
идентификатор 51500.80.112 на площ 883 кв. м,
като от ПИ 51500.80.30 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.61
на площ 118 кв. м.
ПИ 51500.80.29 на площ 998 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXII-29, кв. 18,
с идентификатор 51500.80.111 на площ 882 кв.
м, като от ПИ 51500.80.29 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.80.62 на площ 116 кв. м.
ПИ 51500.80.28 на площ 1100 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXIII-28, кв. 18,
с идентификатор 51500.80.108 на площ 973 кв.
м, като от ПИ 51500.80.28 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.80.63 на площ 127 кв. м.
ПИ 51500.80.27 на площ 1001 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXIV-27, кв. 18,
с идентификатор 51500.80.107 на площ 886 кв.
м, като от ПИ 51500.80.27 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.80.64 на площ 116 кв. м.
ПИ 51500.80.26 на площ 1100 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг
вид земеделска земя“, се урегулира като УПИ
XXV-26, кв. 18, с идентификатор 51500.80.104 на
площ 973 кв. м, като от ПИ 51500.80.26 се отнема
и отрежда за улици и инженерна инфраструктура
ПИ 51500.80.65 на площ 127 кв. м.
ПИ 51500.80.25 на площ 998 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ XXVI-25,
кв. 18, с идентификатор 51500.80.103 на площ
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883 кв. м, като от ПИ 51500.80.25 се отнема и
отрежда за улици и инженерна инфраструктура
ПИ 51500.80.66 на площ 115 кв. м.
ПИ 51500.80.24 на площ 1100 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXVII-24, кв. 18,
с идентификатор 51500.80.100 на площ 973 кв. м,
като от ПИ 51500.80.24 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.67
на площ 94 кв. м, а ПИ 51500.80.116 на площ
33 кв. м се урегулира като УПИ XXXIV – общ.
с отреждане за трафопост.
ПИ 51500.80.23 на площ 1501 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXVIII-23, кв. 18,
с идентификатор 51500.80.99 на площ 1328 кв. м.,
като от ПИ 51500.80.23 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.68
на площ 157 кв. м, а ПИ 51500.80.116 на площ
17 кв. м се урегулира като УПИ XXXIV – общ.
с отреждане за трафопост.
ПИ 51500.80.22 на площ 1302 кв.м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXIX-22, кв. 18,
с идентификатор 51500.80.96 на площ 1151 кв.
м, като от ПИ 51500.80.22 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.80.69 на площ 151 кв. м.
ПИ 51500.80.21 на площ 1699 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ XXX-21, кв.
18, с идентификатор 51500.80.95 на площ 1502 кв.
м, като от ПИ 51500.80.21 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.80.70 на площ 197 кв. м.
ПИ 51500.80.19 на площ 2899 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XXXIII-19, кв. 18,
с идентификатор 51500.80.91 на площ 2563 кв. м,
като от ПИ 51500.80.19 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.73
на площ 336 кв. м.
ПИ 51500.80.18 на площ 998 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XX-18, кв. 18, с
идентификатор 51500.80.113 на площ 876 кв. м, като
от ПИ 51500.80.18 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.60 на
площ 122 кв. м.
ПИ 51500.80.17 на площ 1003 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XIX-17, кв. 18, с
идентификатор 51500.80.110 на площ 889 кв. м, като
от ПИ 51500.80.17 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.59 на
площ 114 кв. м.
ПИ 51500.80.16 на площ 1103 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XVIII-16, кв. 18,
с идентификатор 51500.80.109 на площ 978 кв.
м, като от ПИ 51500.80.16 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.80.58 на площ 125 кв. м.
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ПИ 51500.80.15 на площ 1001 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XVII-15, кв. 18,
с идентификатор 51500.80.106 на площ 888 кв.
м, като от ПИ 51500.80.15 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.80.57 на площ 113 кв. м.
ПИ 51500.80.14 на площ 1198 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XVI-14, кв. 18,
с идентификатор 51500.80.105 на площ 1062 кв.
м, като от ПИ 51500.80.14 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.80.56 на площ 136 кв. м.
ПИ 51500.80.13 на площ 1100 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XV-13, кв. 18, с
идентификатор 51500.80.102 на площ 975 кв. м, като
от ПИ 51500.80.13 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.55 на
площ 124 кв. м.
ПИ 51500.80.12 на площ 1100 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира като
УПИ XIV-12, кв. 18, с идентификатор 51500.80.101
на площ 975 кв. м, като от ПИ 51500.80.12 се
отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.54 на площ 93 кв. м, а ПИ
51500.80.115 на площ 32 кв. м се урегулира като
УПИ XXXV – общ. с отреждане за трафопост.
ПИ 51500.80.11 на площ 1400 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XIII-11, кв. 18, с
идентификатор 51500.80.98 на площ 1241 кв. м,
като от ПИ 51500.80.11 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.53
на площ 141 кв. м, а ПИ 51500.80.115 на площ
18 кв. м се урегулира като УПИ XXXV – общ.
с отреждане за трафопост.
ПИ 5150 0.80.10 на п лощ 230 0 к в. м, ви д
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“,
се урегулира като УПИ XII-10, кв. 18, с идентификатор 51500.80.97 на площ 2038 кв. м, като от
ПИ 51500.80.10 се отнема и отрежда за улици и
инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.52 на
площ 262 кв. м.
ПИ 51500.80.9 на площ 2298 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XI-9, кв. 18, с
идентификатор 51500.80.94 на площ 2036 кв. м,
като от ПИ 51500.80.9 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.51
на площ 262 кв. м.
ПИ 51500.80.7 на площ 2996 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ IX-7, кв. 18, с
идентификатор 51500.80.89 на площ 2652 кв. м,
като от ПИ 51500.80.7 се отнемат и отреждат
за улици и ин женерна инфраст ру к т у ра ПИ
51500.80.49 на площ 172 кв. м и ПИ 51500.80.74
на площ 172 кв. м.
ПИ 51500.80.5 на площ 3393 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
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„Лозе“, се урегулира като УПИ VI-5, кв. 18, с
идентификатор 51500.80.86 на площ 3004 кв. м,
като от ПИ 51500.80.5 се отнемат и отреждат
за улици и ин женерна инфраст ру к т у ра ПИ
51500.80.47 на площ 194 кв. м и ПИ 51500.80.76
на площ 195 кв. м.
ПИ 51500.80.4 на площ 3300 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ V-4, кв. 18, с
идентификатор 51500.80.85 на площ 2921 кв. м,
като от ПИ 51500.80.4 се отнемат и отреждат
за улици и ин женерна инфраст ру к т у ра ПИ
51500.80.46 на площ 188 кв. м и ПИ 51500.80.77
на площ 190 кв. м.
ПИ 51500.80.2 на площ 4094 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ II-2, кв. 18, с
идентификатор 51500.80.82 на площ 3625 кв. м,
като от ПИ 51500.80.2 се отнемат и отреждат
за улици и ин женерна инфраст ру к т у ра ПИ
51500.80.44 на площ 234 кв. м и ПИ 51500.80.80
на площ 236 кв. м.
ПИ 51500.80.1 на площ 4838 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„За къмпинг, мотел“, се урегулира като УПИ
I-1, кв. 18, с идентификатор 51500.80.81 на площ
4290 кв. м, като от ПИ 51500.80.1 се отнема и
отрежда за улици и инженерна инфраструктура
ПИ 51500.80.43 на площ 548 кв. м.
ПИ 51500.79.17 на площ 3424 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
след прилагане на предвидената улична регулация
приема идентификатор ПИ 51500.79.23 на площ
2535 кв. м с отреждане за улици и инженерна
инфраструктура.
ПИ 51500.79.16 на площ 5928 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
след прилагане на предвидената улична регулация приема идентификатор 51500.79.16 на площ
3831 кв. м с отреждане за улици и инженерна
инфраструктура.
ПИ 51500.79.15 на площ 999 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ X-15, кв. 20, с
идентификатор 51500.79.44 на площ 904 кв. м, като
от ПИ 51500.79.15 се отнемат и отреждат за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.29 на
площ 4 кв. м и ПИ 51500.79.30 на площ 42 кв. м.
ПИ 51500.79.14 на площ 1001 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ XI-14, кв. 20,
с идентификатор 51500.79.45 на площ 906 кв. м,
като от ПИ 51500.79.14 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.31
на площ 151 кв. м.
ПИ 51500.79.13 на площ 1001 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ IX-13, кв. 20,
с идентификатор 51500.79.43 на площ 904 кв. м,
като от ПИ 51500.79.13 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.28
на площ 116 кв. м.
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ПИ 51500.79.12 на площ от 995 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ XII-12, кв. 20,
с идентификатор 51500.79.46 на площ 900 кв. м,
като от ПИ 51500.79.12 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.32
на площ 90 кв. м.
ПИ 51500.79.11 на площ 999 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ VIII-11, кв. 20,
с идентификатор 51500.79.42 на площ 904 кв. м,
като от ПИ 51500.79.11 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.27
на площ 107 кв. м.
ПИ 51500.79.10 на площ 1001 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ XIII-10, кв.
20, с идентификатор 51500.79.47 на площ 904 кв.
м, като от ПИ 51500.79.10 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.33
на площ 83 кв. м.
ПИ 51500.79.9 на площ 1100 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ VII-9, кв. 20, с
идентификатор 51500.79.41 на площ 995 кв. м, като
от ПИ 51500.79.9 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.26 на
площ 80 кв. м.
ПИ 51500.79.8 на площ 994 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ XIV-8, кв. 20,
с идентификатор 51500.79.48 на площ 899 кв. м,
като от ПИ 51500.79.8 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.34
на площ 80 кв. м.
ПИ 51500.79.7 на площ 1099 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ VI-7, кв. 20, с
идентификатор 51500.79.40 на площ 995 кв. м, като
от ПИ 51500.79.7 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.25 на
площ 65 кв. м.
ПИ 51500.79.6 на площ 1004 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ XV-6, кв. 20,
с идентификатор 51500.79.49 на площ 908 кв. м,
като от ПИ 51500.79.6 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.35
на площ 75 кв. м.
ПИ 51500.79.5 на площ 599 кв. м, вид територия
„Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, се урегулира
като УПИ V-5, кв. 20, с идентификатор 51500.79.50
на площ 542 кв. м, като от ПИ 51500.79.5 се отнема
и отрежда за улици и инженерна инфраструктура
ПИ 51500.79.24 на площ 1 кв. м.
ПИ 51500.79.4 на площ 1283 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ IV-4, кв. 20,
с идентификатор 51500.79.39 на площ 1162 кв. м,
като от ПИ 51500.79.4 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.21
на площ 205 кв. м, а ПИ 51500.79.22 на площ
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51 кв. м се урегулира като УПИ XVI – общ. с
отреждане за трафопост.
ПИ 51500.79.3 на площ 1102 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ III-3, кв. 20, с
идентификатор 51500.79.38 на площ 998 кв. м, като
от ПИ 51500.79.3 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.20 на
площ 70 кв. м.
ПИ 51500.79.2 на площ 1099 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ II-2, кв. 20, с
идентификатор 51500.79.37 на площ 996 кв. м, като
от ПИ 51500.79.2 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.19 на
площ 90 кв. м.
ПИ 51500.79.1 на площ 1001 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ I-1, кв. 20, с
идентификатор 51500.79.36 на площ 907 кв. м, като
от ПИ 51500.79.1 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.18 на
площ 192 кв. м.
ПИ 51500.78.25 на площ 8999 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира като
УПИ I-25, кв. 19, с идентификатор 51500.78.47 на
площ 7967 кв. м, като от ПИ 51500.78.25 се отнема
и отрежда за улици и инженерна инфраструктура
ПИ 51500.78.26 на площ 1032 кв. м.
ПИ 51500.78.24 на площ 4999 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира като
УПИ II-24, кв. 19, с идентификатор 51500.78.48
на площ 4431 кв. м, като от ПИ 51500.78.24 се
отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.27 на площ 235 кв.
м и ПИ 51500.78.46 на площ 283 кв. м, а ПИ
51500.78.63 на площ 50 кв. м се урегулира като
УПИ XVII – общ. с отреждане за трафопост.
ПИ 51500.78.23 на площ 3116 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
след прилагане на предвидената улична регулация
запазва идентификатор ПИ 51500.78.23 на площ
3116 кв. м с отреждане за улици и инженерна
инфраструктура.
ПИ 51500.78.22 на площ 3124 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
след прилагане на предвидената улична регулация
запазва идентификатор ПИ 51500.78.22 на площ
3124 кв. м с отреждане за улици и инженерна
инфраструктура.
ПИ 51500.78.21 на площ 12 046 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Друг вид земеделска земя“, се урегулира като
УПИ IV-21, кв. 19, с идентификатор 51500.78.50
на площ 10 674 кв. м, като от ПИ 51500.78.21 се
отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.44 на площ 687 кв. м
и ПИ 51500.78.29 на площ 685 кв. м.
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ПИ 51500.78.20 на площ 1000 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XII-20, кв. 19,
с идентификатор 51500.78.60 на площ 890 кв. м,
като от ПИ 51500.78.20 се отнемат и отреждат
за улици и ин женерна инфраст ру к т у ра ПИ
51500.78.37 на площ 156 кв. м и ПИ 51500.78.38
на площ 51 кв. м.
ПИ 51500.78.19 на площ 1512 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ X-19, кв. 19, с
идентификатор 51500.78.58 на площ 1345 кв. м,
като от ПИ 51500.78.19 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.35
на площ 38 кв. м.
ПИ 51500.78.18 на площ 1100 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Незастроен имот за курортно-рекреационен
обект“, се урегулира като УПИ XIV-18, кв. 19, с
идентификатор 51500.78.54 на площ 974 кв. м, като
от ПИ 51500.78.18 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.41 на
площ 126 кв. м.
ПИ 51500.78.17 на площ 1100 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ VII-17, кв. 19, с
идентификатор 51500.78.55 на площ 974 кв. м, като
от ПИ 51500.78.17 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.32 на
площ 126 кв. м.
ПИ 51500.78.16 на площ 12 046 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Нива“, се урегулира като УПИ V-16, кв. 19, с
идентификатор 51500.78.51 на площ 10 674 кв.
м, като от ПИ 51500.78.16 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ
51500.78.30 на площ 635 кв. м и ПИ 51500.78.43
на площ 688 кв. м, а ПИ 51500.78.62 на площ
50 кв. м се урегулира като УПИ XVI – общ. с
отреждане за трафопост.
ПИ 51500.78.13 на площ 5502 кв. м, вид
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, се урегулира като УПИ III-13, кв. 19, с
идентификатор 51500.78.49 на площ 4876 кв. м,
като от ПИ 51500.78.13 се отнемат и отреждат
за улици и ин женерна инфраст ру к т у ра ПИ
51500.78.28 на площ 312 кв. м и ПИ 51500.78.45
на площ 314 кв. м.
ПИ 51500.78.10 на площ 1500 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XI-10, кв. 19, с
идентификатор 51500.78.59 на площ 1335 кв. м,
като от ПИ 51500.78.10 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.36
на площ 196 кв. м.
ПИ 51500.78.8 на площ 1000 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XIII-8, кв. 19, с
идентификатор 51500.78.61 на площ 885 кв. м, като
от ПИ 51500.78.8 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.39 на
площ 114 кв. м.
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ПИ 51500.78.7 на площ 998 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ IX-7, кв. 19, с
идентификатор 51500.78.57 на площ 885 кв. м, като
от ПИ 51500.78.7 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.34 на
площ 114 кв. м.
ПИ 51500.78.6 на площ 4296 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10 м)“, се урегулира като
УПИ VIII-6, кв. 19, с идентификатор 51500.78.56
на площ 3806 кв. м, като от ПИ 51500.78.6 се
отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.33 на площ 245 кв. м
и ПИ 51500.78.40 на площ 245 кв. м.
ПИ 51500.78.4 на площ 800 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XV-4, кв. 19, с
идентификатор 51500.78.53 на площ 709 кв. м, като
от ПИ 51500.78.4 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.42 на
площ 160 кв. м.
ПИ 51500.78.3 на площ 2000 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ VI-3, кв. 19,
с идентификатор 51500.78.52 на площ 1771 кв. м,
като от ПИ 51500.78.3 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.31
на площ 159 кв. м.
ПИ 51500.77.43 на площ 1736 кв.м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ VII-43, кв. 21, с
идентификатор 51500.77.110 на площ 1564 кв. м,
като от ПИ 51500.77.43 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.44
на площ 303 кв. м.
ПИ 51500.77.42 на площ 999 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ VIII-42, кв. 21, с
идентификатор 51500.77.109 на площ 900 кв. м,
като от ПИ 51500.77.42 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.45
на площ 78 кв. м.
ПИ 51500.77.41 на площ 1000 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ IX-41, кв. 21, с
идентификатор 51500.77.108 на площ 900 кв. м,
като от ПИ 51500.77.41 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.46
на площ 111 кв. м.
ПИ 51500.77.40 на площ 1000 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ I-40, кв. 21, с
идентификатор 51500.77.107 на площ 900 кв. м,
като от ПИ 51500.77.40 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.47
на площ 122 кв. м.
ПИ 51500.77.39 на площ 13 997 кв. м, вид
територия „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“,
се урегулира като УПИ IV-39, кв. 21, с идентификатор 51500.77.104 на площ 12 575 кв. м, като
от ПИ 51500.77.39 се отнема и отрежда за улици
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и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.51 на
площ 1463 кв. м.
ПИ 51500.77.38 на площ 1827 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
след прилагане на предвидената улична регулация
запазва идентификатор ПИ 51500.77.38 на площ
1827 кв. м с отреждане за улици и инженерна
инфраструктура.
ПИ 51500.77.37 на площ 3896 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“, се
разделя на поземлени имоти, с идентификатори
51500.77.63 на площ 849 кв. м и 51500.77.113 на
площ 2884 кв. м, които се отреждат за улици и
инженерна инфраструктура, а ПИ 51500.77.48 на
площ 2 кв. м, част от ПИ 51500.77.64 на площ
80 кв. м и част от ПИ 51500.77.65 на площ 36 кв.
м се отреждат за трафопостове и техническа
инфраструктура.
ПИ 51500.77.34 на площ 1666 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XIV-34, кв. 22,
с идентификатор 51500.77.84 на площ 1531 кв. м,
като от ПИ 51500.77.34 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.70
на площ 245 кв. м.
ПИ 51500.77.33 на площ 1663 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ XIII-33, кв. 22,
с идентификатор 51500.77.85 на площ 1530 кв. м,
като от ПИ 51500.77.33 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.69
на площ 61 кв. м.
ПИ 51500.77.32 на площ 1669 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XII-32, кв. 22, с
идентификатор 51500.77.8 на площ 1530 кв. м, като
от ПИ 51500.77.33 се отнемат и отреждат за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.62 на
площ 66 кв. м и ПИ 51500.77.68 на площ 48 кв. м.
ПИ 51500.77.31 на площ 2033 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„За друг вид застрояване“, се урегулира като УПИ
VI-31, кв. 21, с идентификатор 51500.77.111 на площ
1842 кв. м, като от ПИ 51500.77.31 се отнема и
отрежда за улици и инженерна инфраструктура
ПИ 51500.77.83 на площ 186 кв. м.
ПИ 51500.77.30 на площ 2700 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„За друг вид застрояване“, се урегулира като
УПИ II-30, кв. 21, с идентификатор 51500.77.106
на площ 2422 кв. м, като от ПИ 51500.77.30 се
отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.49 на площ 147 кв. м, а ПИ
51500.77.48 на площ 25 кв. м се урегулира като
УПИ X – общ., кв. 21, с отреждане за трафопост.
ПИ 51500.77.29 на площ 1311 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Пасище“, се урегулира като УПИ V-29, кв. 21, с
идентификатор 51500.77.112 на площ 1186 кв. м,
като от ПИ 51500.77.29 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.82
на площ 114 кв. м.
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ПИ 51500.77.28 на площ 1311 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„За друг вид застрояване“, се урегулира като
УПИ III-28, кв. 21, с идентификатор 51500.77.105
на площ 1185 кв. м, като от ПИ 51500.77.28 се
отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.50 на площ 87 кв. м, а ПИ
51500.77.48 на площ 8 кв. м се урегулира като
УПИ X – общ., кв. 21, с отреждане за трафопост.
ПИ 51500.77.26 на площ 1153 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XVIII-26, кв. 22,
с идентификатор 51500.77.98 на площ 1047 кв. м,
като от ПИ 51500.77.26 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.78
на площ 106 кв. м.
ПИ 51500.77.27 на площ 1000 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, ПИ 51500.77.25 на площ 1001 кв. м, вид
територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, ПИ 51500.77.24
на площ 1001 кв. м, вид територия „Земеделска“,
начин на трайно ползване „Лозе“, и ПИ 51500.77.23
на площ 1000 кв. м, вид територия „Земеделска“,
начин на трайно ползване „Лозе“, се обединяват и урегулират като УПИ XVII-23, 24, 25, 27,
кв. 22, с идентификатор 51500.77.99 на площ
3632 кв. м, като от новообразувания имот се
отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.74 на площ 92 кв. м, ПИ
51500.77.75 на площ 92 кв. м, ПИ 51500.77.76 на
площ 92 кв. м и ПИ 51500.77.77 на площ 92 кв. м.
ПИ 51500.77.19 на площ 1001 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, и ПИ 51500.77.18 на площ 1300 кв. м, вид
територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се обединяват и урегулират като УПИ
XV-18, 19, кв. 22, с идентификатор 51500.77.101 на
площ 2088 кв. м, като от новообразувания имот
се отнемат и отреждат за улици и инженерна
инфраструктура ПИ 51500.77.71 на площ 92 кв. м
и ПИ 51500.77.72 на площ 120 кв. м.
ПИ 51500.77.17 на площ 1298 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XVI-17, кв. 22, с
идентификатор 51500.77.100 на площ 1178 кв. м,
като от ПИ 51500.77.17 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.73
на площ 120 кв. м.
ПИ 51500.77.14 на площ 1203 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ V-14, кв. 22, с
идентификатор 51500.77.97 на площ 1103 кв. м,
като от ПИ 51500.77.14 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.79
на площ 246 кв. м.
ПИ 51500.77.13 на площ 1099 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ XI-13, кв. 22, с
идентификатор 51500.77.87 на площ 995 кв. м, като
от ПИ 51500.77.13 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.61 на
площ 104 кв. м.
ПИ 51500.77.12 на площ 1103 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
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„Лозе“, се урегулира като УПИ X-12, кв. 22, с
идентификатор 51500.77.88 на площ 1001 кв. м,
като от ПИ 51500.77.12 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.60
на площ 102 кв. м.
ПИ 51500.77.11 на площ 1099 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ IX-11, кв. 22, с
идентификатор 51500.77.89 на площ 1002 кв. м,
като от ПИ 51500.77.11 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.59
на площ 97 кв. м.
ПИ 51500.77.10 на площ 1099 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, се
урегулира като УПИ VIII-10, кв. 22, с идентификатор 51500.77.90 на площ 992 кв. м, като от
ПИ 51500.77.10 се отнема и отрежда за улици и
инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.58 на
площ 107 кв. м.
ПИ 51500.77.9 на площ 1000 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ VII-9, кв. 22, с
идентификатор 51500.77.91 на площ 896 кв. м, като
от ПИ 51500.77.9 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.57 на
площ 104 кв. м.
ПИ 51500.77.8 на площ 1805 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ VI-8, кв. 22, с
идентификатор 51500.77.92 на площ 1606 кв. м,
като от ПИ 51500.77.8 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.56
на площ 199 кв. м.
ПИ 51500.77.7 на площ 3295 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ IV-7, кв. 22, с
идентификатор 51500.77.93 на площ 3039 кв. м,
като от ПИ 51500.77.7 се отнема и отрежда за
улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.55
на площ 191 кв. м.
ПИ 51500.77.6 на площ 4067 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“,
се урегулира като УПИ III-6, кв. 22, с идентификатор 51500.77.94 на площ 3733 кв. м, като от
ПИ 51500.77.6 се отнемат и отреждат за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.54 на
площ 48 кв. м и ПИ 51500.77.80 на площ 235 кв. м.
ПИ 51500.77.5 на площ 2997 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ II-5, кв. 22, с
идентификатор 51500.77.95 на площ 2751 кв. м,
като от ПИ 51500.77.5 се отнемат и отреждат
за улици и ин женерна инфраст ру к т у ра ПИ
51500.77.53 на площ 33 кв. м и ПИ 51500.77.81
на площ 170 кв. м.
ПИ 51500.77.4 на площ 2503 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Лозе“, се урегулира като УПИ I-4, кв. 22, с идентификатор 51500.77.96 на площ 2297 кв. м, като
от ПИ 51500.77.4 се отнема и отрежда за улици
и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.52 на
площ 218 кв. м.
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От ПИ 51500.76.40 на площ 1531 кв. м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване
„Изоставено трайно насаждение“, се урегулират
УПИ ХIХ – общ., кв. 22, с идентификатор ПИ
51500.77.65, целият на площ 307 кв. м, като от
тях 272 кв. м са отредени „За търговия и техническа инфраструктура“, и УПИ ХХ – общ.,
кв. 22, с идентификатор 51500.77.64, целият на
площ 127 кв. м, като от тях 47 кв. м са отредени
за трафопост. От ПИ 51500.76.40 се отнемат и
отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.66 на площ 1189 кв. м и ПИ
51500.77.67 на площ 24 кв. м.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“ ведно с оценките по чл. 210 от ЗУТ.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев

7220

РЕШЕНИЕ № 1156
от 5 септември 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. от ЗУТ
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и като
взе предвид изложените мотиви в докладната
записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация на к.к.
Слънчев бряг – Запад, в частта му по отношение
на УПИ V, идентичен с поземлен имот, с идентификатор № 51500.506.329 в кв. 5702 по плана на
к.к. Слънчев бряг – Запад, с който проект се променя отреждането на УПИ V (ПИ 51500.506.329)
от „За административно и делово обслужване“ в
„Курортно строителство, магазини и ресторант“,
съгласно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
7221

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 372
от 27 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе на кабелна линия НН от съществуващ ЖБ стълб № 13
до ново електромерно табло ТЕПО, монтирано
пред УПИ 047028 – жил. стр., по кадастралната
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карта на с. Войводиново, по следата на вариант
единствен, нанесен върху приложения проект
на ПУП – ПП.
Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
7198
РЕШЕНИЕ № 373
от 27 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе на кабелна линия НН от разпределителна
уредба – ниско напрежение, на БКТП „6“ до
ново електромерно табло ТЕПО, монтирано на
границата на ПИ № 0389.44.12, местност Алчака, по кадастралната карта на с. Бенковски, по
следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП и регистър
на засегнатите от трасето имоти.
Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
7199

ОБЩИНА ХИСАРЯ
РЕШЕНИЕ № 822
от 29 август 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. Хисаря, одобрява ПУП – парцеларен
план за пътна връзка за обекти „Дестилерия за
етеричномаслени култури и обществено обслужване“ в УПИ 299009 и „Изграждане на предприятие
за преработка на шипки“, намиращо се в УПИ
299006, производствени и складови дейности
(дестилерия и сушилня), местност Кошовица,
землище с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016, община
Хисаря, област Пловдив, засягаща следните имоти: част от ПИ 001112 с площ 1138 м 2 – полски
път, публична общинска собственост; част от
ПИ 106004 с площ 210 м 2 – горски разсадник,
частна държавна собственост; част от ПИ 299006
с площ 64 м 2; част от ПИ 299008 с площ 46 м 2 ,
ПИ 299012 с площ 131 м 2 , за промяна на предназначението в път с трайна настилка съгласно
червени и сини линии и котировки в черно на
приложения проект.

7272

Председател:
И. Вълчева
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ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 741
от 12 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, § 45 от ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 25 от 2019 г.), § 5, ал. 1 от Закона за горите
във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 3 от отменения Закон
за горите, заявление вх. № ГА-ПУП-11/12.06.2019 г.
от БЧК – НУМБ – ПСС – Студенец – к.к. Пампорово, и Решение І.№ 1, взето с протокол № 7
на заседание на ОЕСУТ – Чепеларе, проведено
на 4.09.2019 г., Общинският съвет – гр. Чепеларе,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за поземлен имот
с идентификатор 80371.234.35 по кадастралната
карта на гр. Чепеларе, попадащ в курортно ядро
Студенец, к.к. Пампорово, землище Чепеларе,
община Чепеларе, като за същия се отрежда УПИ
VII-234.35 – ПСС – Студенец, в устройствена зона
„Об – 35“ с параметри на застрояване: плътност
на застрояване – 30%, Кинт. – 1,0, озеленяване – 50%, Н – 2 етажа (7 м), съответстващи с устройствените показатели от проекта за изменение
на общия устройствен план на к.к. Пампорово в
частта на община Чепеларе, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-1968 от 3.11.2009 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
и промяна на уличната регулация в поземлен
имот с идентификатор 80371.234.56, обслужваща
БЧК – НУМБ – ПСС – Студенец, к.к. Пампорово.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Чепеларе, пред Административния
съд – Смолян.
Председател:
Р. Черпокова
7265
РЕШЕНИЕ № 742
от 12 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, а л. 1, чл. 64, а л. 2 от
ЗУТ, чл. 64, ал. 4 от ЗЕ, заявление вх. № ГАОП-53 от 20.06.2019 г. от „Електроразпределение
Юг“ – ЕАД, КЕЦ Смолян, Решение І.№ 6, взето с
протокол № 7 на заседание на ОЕСУТ – Чепеларе,
п роведено на 4.09.2 019 г., Общ и нск и я т с ъвет – гр. Чепеларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – устройствена план-схема за изграждане на обект:
Кабелна линия 20 kV от ВС „Пампорово“ до ТП
„Перелик“ в к.к. Пампорово, община Чепеларе,
с трасе, преминаващо през поземлени имоти
с идентификатори 80371.244.363, 80371.244.247,
80371.244.348, 80371.244.213 и 80371.244.212 по
кадастралната карта на землището на гр. Чепеларе, попадащи в регулационния план на к.к.
Пампорово, община Чепеларе.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Чепеларе, пред Административния
съд – Смолян.
Председател:
Р. Черпокова
7266
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1. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на подобекти: 20
„Пътен надлез на км 158+777“, 19 „Пътен надлез
на км 151+770“, 17 „Пътен надлез на км 134+350“,
16 „Пътен надлез на км 127+805“ и 18 „Пътен
надлез на км 145+787“ от Позиция 2 „Премахване
на прелезите и изграждане на надлези/подлези
за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията на област
Сливен, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Славка
Минчева Колчева, наследница на Минка Иванова
Колчева, собственик на имот с № 017013, намиращ
се в землището на с. Стоил Войвода, община Нова
Загора, област Сливен, за постановяването на
Решение № 445 от 26.07.2019 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
7191
2. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на подобекти: 20
„Пътен надлез на км 158+777“, 19 „Пътен надлез
на км 151+770“, 17 „Пътен надлез на км 134+350“,
16 „Пътен надлез на км 127+805“ и 18 „Пътен
надлез на км 145+787“ от Позиция 2 „Премахване
на прелезите и изграждане на надлези/подлези
за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията на област
Сливен, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Таквор
Месроп Агопян, наследник на Торком Киркоров
Пилибосян, собственик на имот с № 071021, намиращ се в землището на с. Коньово, община
Нова Загора, област Сливен, за постановяването
на Решение № 445 от 26.07.2019 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
7192
155. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С190022-091-0000684/13.09.2019 г. възлага
на „Екобилдстрой“ – ЕООД, ЕИК 203656296, представлявано от Вероника Веселинова Василева,
адрес за кореспонденция: София, ул. Здраве № 17,
следния недвижим имот: апартамент № 166 на
шести етаж, вх. В, със застроена площ на апартамента 63,33 кв. м, състоящ се от: дневна, кухненски
бокс, спалня, баня с тоалетна, антре и тераса,
ведно с 0,638 % идеални части от общите части, на
жилищната сграда, който процент се равнява на
16,76 кв. м, като общата площ на жилището, ведно
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с общите части възлиза на 80,09 кв. м и съответните идеални части от правото на строеж върху
мястото, като продаваният апартамент съгласно
копие от кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-3 от
27.01.2005 г. на изпълнителния директор на АК,
последно изменена със Заповед № КД-14-23-151
от 21.08.2009 г. на началника на СГКК – София
област, представлява самостоятелен обект в сграда
с идентификатор № 65231.919.413.1.166, с адрес: Гюрови градини, апартаментен и хотелски комплекс,
вх. В, ет. 6, ап. 166, с предназначение: жилище,
апартамент с площ по документ: 63,33 кв. м,
със стар идентификатор № 65231.919.51.1.166.
Граници на същия етаж: 65231.919.413.1.167; под
обекта: 65231.919.413.1.158, 65231.919.413.1.157; над
обекта: 65231.919.413.1.175. Обектът попада в сграда
с идентификатор № 65231.919.413.1, изградена в
поземлен имот с идентификатор № 65231.919.413
по кадастралната карта на гр. Самоков, община
Самоков, Софийска област, с площ 10 841 кв. м, с
трайно предназначение: урбанизирана територия,
с начин на трайно ползване: за курортен хотел,
почивен дом, стар идентификатор № 65231.919.51,
п ри г раници и съседи: позем лени имот и с
идентификатори № 65231.919.13, № 65231.919.24,
65231.919.414.
7214
482. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси за докторанти по професионално
направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и
научни специалности: Театрознание и театрално
изкуство: Предизвикателства пред актьора в европейския театър след началото на ХХІ век – един
редовно, Театралните кодове в „нетеатралната“
драматургия на Самюел Бекет – един редовно,
Дигитален маркетинг и комуникации в сценичните
изкуства – един редовно, Влияние на българската
куклена школа за развитието на кукления театър
в Балканските страни – един редовно, Детската
литература и говорното обучение на куклените
актьори – един редовно, Движенческата импровизация на сцената и приложението є в съвременното
актьорско обучение – един редовно; Кинознание,
киноизкуство и телевизия: Филмовата режисура
в епохата на интернет – един редовно, Ролята на
монтажа в постигането на баланс между образ
и слово в българското документално кино след
2000 г. – един редовно, Програмируеми системи
за осветление в екранните изкуства – един редовно, Българското фотографско изкуство в периода
1970 – 2000 г. – един редовно, Драматургични и
производствени аспекти в риалити предаванията
за таланти – един редовно, Реторически похвати
във филмовата реч – един редовно, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За информация: тел. 9231 225, 9231 275,
подаване на документи – ул. Раковски № 108А,
ет. 3, стая А 303. Такса за кандидатстване – 100 лв.
7178
491. – Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява
конкурси за прием на редовни докторанти за
у чебната 2019/2020 г. – държавна поръчка, в
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професионално направление 8.3. Музикално и
танцово изкуство по следните докторски програми:
„Етномузикология“ – една, към катедра „История
на музиката и етномузикология“; „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“ – една, „Музикална
философия“ – една, към катедра „Теория на музиката“; „Класическо пеене“ – две, към катедра
„Класическо пеене“; „Виола“ – една, към катед
ра „Струнни инструменти“; „Пиано“ – две, към
Клавирна катедра, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Конспек
ти и документи – в Учебен отдел на НМА, бул.
Евлоги и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/4409747.
7209
492. – Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за
заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3. Музикално и танцово
изкуство за професор по: пиано – две, към катедра
„Пиано“, ТКДФ; полифония – един, към катедра
„Теория на музиката“; камерно пеене – един, към
катедра „Класическо пеене“; акордеон – един,
към Клавирна катедра; доцент по: история на
музиката – един, към катедра „История на музиката и етномузикология“; четене и свирене на
партитури – един, към катедра „Дирижиране“;
виола – един, към катедра „Струнни инструменти“; главен асистент по: история на музиката – един, към катедра „История на музиката
и етномузикология“, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и
Христо Георгиеви № 94, тел.: 02/4409747.
7210
80. – Химикотехнологичният и металургичен
университет – София, обявява конкурс за главен
асистент по 4.6. Информатика и компютърни
науки (Информатика) – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ, бул. Климент Охридски № 8,
сграда „А“, ет. 2, кабинет 205, тел. 81 63 120 и
81 63 136.
7229
7. – Медицинският университет – Пловдив,
във връзка с Решение № 241 от 25 април 2019 г.
на Министерския съвет и на основание чл. 9,
ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование обявява конкурс за учебната 2019/2020 г. за редовни
докторанти по следните научни специалности:
№
по
ред
1.

Област на висше образование,
професионално направление и
докторски програми

Редовно

7. Здравеопазване и спорт, 7.1. Медицина

1.1. Хигиена

1

1.2. Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията

2

1.3. Дерматология и венерология

1

1.4. Ревматология

1

1.5. Психиатрия

1

БРОЙ 75
№
по
ред

ДЪРЖАВЕН

Област на висше образование,
професионално направление и
докторски програми

Редовно

1.6. Обща медицина

2

1.7. Имунология

1

1.8. Урология

1

2.

7. Здравеопазване и спорт, 7.2. Дентална медицина

2.1. Терапевтична дентална медицина

1

2.2. Пародонтология и ЗОЛ

1

3.

7. Здравеопазване и спорт, 7.4. Обществено здраве

3.1. Управление на здравните грижи
4.

1

4. Природни науки, математика и
информатика, 4.3. Биологически
науки

4.1. Микробиология

1

4.2. Имунология

1

За участие в конкурса се подават следните
документи съгласно Правилника за прилагане
на Закона за развитието на академичния състав
в Република България (изм. и доп., ДВ, бр. 15 от
2019 г.) във връзка със ЗРАСРБ (изм. и доп., ДВ,
бр. 17 от 2019 г.) и вътрешни за МУ – Пловдив,
нормативни актове: 1. заявление до ръководителя
на научната организация; 2. автобиография; 3.
диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
или нотариално заверено копие от нея; 4. други
документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област; 5. квитанция за
внесена административна такса – 100 лв., внесена
в клона на банка „УниКредит Булбанк“ – Пловдив.
Кандидатите за докторанти следва да имат предвид, че докторантът има права по чл. 70, ал. 1,
т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона
за висшето образование. Полага се писмен изпит
по специалността и по един избран от кандидата
чужд език (английски, немски, френски и испански). На основание Решение № 233 от 25 април
2019 г. на Министерския съвет, приложение № 19
към чл. 1, докторантите заплащат еднократна
такса за обучението си в размер 900 лв. Срок за
подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Адрес за справки,
контакти и подаване на документи: Пловдив,
бул. Васил А прилов № 15А, Нау чен отдел –
Ю. Маринова и Д. Русев, тел. 032/602 224.
7249
5. – Институтът по физикохимия „Академик
Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява
конкурси за академична длъжност главен асистент – трима, в професионално направление
4.2. Химически науки, за научна специалност
„Електрохимия (вкл. химични източници на
ток)“ за нуж дите на секция „Електрохимия
и корозия“ – двама, и за научна специалност
„Физикохимия“ за нуждите на Лаборатория по
електронна микроскопия и микроанализ – един,
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всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – 1113
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581.
7189
79. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Вардун, община Търговище, за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на
проект, изработен от правоспособно лице по
ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с
идентификатори: 10121.39.117, 10121.41.1, 10121.41.2,
10121.41.4, 10121.41.9, 10121.41.54, 10121.52.1,
10121.52.9, 10121.52.32, 10121.52.33, 10121.52.147,
10121.52.267, 10121.54.4, 10121.54.10, 10121.65.31,
10121.65.43, 10121.65.48, 10121.65.53, 10121.65.135,
10121.66.225, 10121.67.118, 10121.74.1, 10121.74.7,
10121.74.17, 10121.74.20, 10121.74.22, 10121.85.2,
10121.85.126, 10121.13.176, 10121.13.212, 10121.71.25,
10121.71.120, 10121.89.3, 10121.89.5, 10121.89.120,
10121.117.120, 10121.13.28, 10121.13.29, 10121.13.30,
10121.13.31, 10121.13.32, 10121.13.33, 10121.13.34,
10121.13.35, 10121.71.3, 10121.89.7, 10121.117.311,
101 21.118 . 317, 101 21.118 . 5 0 6 , 101 21.11 9. 217,
10121.119.505, 10121.9.197, 10121.9.198, 10121.10.4,
10121.10.5, 10121.10.6, 10121.304.30, 10121.304.125,
10121.304.499, 10121.304.500. Проектът за изменение
се намира в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Търговище. В 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта
и да изразят писмено становище с представяне
на доказателства.
7283
80. – Агенцията по геодезия, картография
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР
съобщава, 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 ЗК ИР. Изменението
засяга поземлени имоти с идентификатори: за
с. Александрово, община Търговище – 00312.5.10,
0 0312.5.11, 0 0312.5.12 , 0 0312.5.13, 0 0312.5.14,
0 0312.5.15, 0 0312.5.16, 0 0312.5.17, 0 0312.5.18,
0 0312.5.19, 0 0312.5.20, 0 0312.5.21, 0 0312.5.22 ,
0 0312.5.23, 0 0312.5.24, 0 0312.5.32 , 0 0312.5.33,
0 0312.5.34, 0 0312.5.35, 0 0312.5.36, 0 0312.5.51,
00312.49.24, 00312.53.39, 00312.49.7, 00312.49.13,
00312.49.14, 00312.49.15, 00312.49.16, 00312.49.17,
00312.49.18, 00312.49.19, 00312.49.20, 00312.49.21,
00312.49.22, 00312.49.23, 00312.53.5, 00312.53.11,
00312.53.13, 00312.53.14, 00312.53.18, 00312.53.19,
00312.53.20, 00312.53.40, 00312.7.16, 00312.24.22,
00312.3.10, 00312.4.30, 00312.7.4, 00312.7.5, 00312.7.6,
00312.7.7, 00312.7.8, 00312.7.10, 00312.7.11, 00312.7.15,
00312.24.20, 00312.24.23, 00312.25.23, 00312.101.2,
00312.101.104; за с. Пресиян, община Търговище – 58219.14.49, 58219.24.1, 58219.24.2, 58219.24.4,
58219.24.11, 58219.24.68, 58219.36.1, 58219.27.1,
58219.27.5, 58219.27.84, 58219.27.85, 58219.27.89,
58219.28.86, 58219.28.90, 58219.28.91; за с. Горна
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Кабда, община Търговище – 16225.5.1, 16225.5.2,
16225.5.3, 16225.11.42, 16225.12.32, 16225.13.45,
16225.20.1, 16225.20.75, 16225.21.74, 16225.21.76,
16225.22.1, 16225.29.1, 16225.29.33, 16225.30.56,
16225.32.14, 16225.32.15, 16225.32.47, 16225.32.48.
Проектът за изменение се намира в Службата по
геодезия, картография и кадастър – Търговище.
В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище
с представяне на доказателства.
7284
81. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, 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. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Овчарово, община Търговище – 53223.5.48, 53223.5.144, 53223.7.62,
53223.9.25, 53223.10.115, 53223.11.126, 53223.11.127,
53223.30.301, 53223.8.84, 53223.9.16, 53223.10.8,
53223.10.9, 53223.12.15, 53223.12.17, 53223.12.20,
53223.12.29, 53223.12.59, 53223.12.60, 53223.12.62,
53223.30.291, 53223.30.293, 53223.30.300; за с. Осен,
общ и на Търг овище – 54081.5.44, 54081.11.59,
54081.11.76, 54081.5.40, 54081.5.41, 54081.5.45,
54 0 81.5.58, 54 0 81.6.14, 54 0 81.6.17, 54 0 81.6.18,
54081.6.19, 54081.11.12, 54081.11.51, 54081.11.60,
54081.11.61, 54081.11.65, 54081.15.1, 54081.15.88;
за с. Певец, община Търговище – 55662.8.67,
55662.8.68, 55662.14.31, 55662.14.33, 55662.21.22,
55662.21.27, 55662.28.210, 55662.28.215, 55662.1.17,
55662.1.4 4, 55662.8.66, 55662.8.69, 55662.8.77,
55662.11.3, 55662.11.4, 55662.11.7, 55662.11.25,
55662.11.30, 55662.14.10, 55662.14.11, 55662.14.12,
55662.14.13, 55662.14.14, 55662.14.21, 55662.14.30,
55662.22.15, 55662.22.100, 55662.22.101, 55662.22.121,
55662.22.122, 55662.22.123, 55662.25.1, 55662.25.2,
55662.25.3, 55662.25.4, 55662.25.8, 55662.25.10,
55662.28.208, 55662.28.209, 55662.126.15, 55662.126.16,
55662.126.17, 55662.126.18, 55662.126.19, 55662.126.20,
55662.126.22, 55662.126.23; за с. Руец, община
Търговище – 63241.1.47, 63241.1.133, 63241.1.135,
63241.1.136, 63241.2.120, 63241.3.76, 63241.3.126,
63241.1.134, 63241.2.121, 63241.3.125, 63241.18.1,
63241.18.2, 63241.18.10, 63241.555.22. Проектът за
изменение се намира в Службата по геодезия,
картография и кадастър – Търговище. В 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
проекта и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.
7285
6. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 56, ал. 3 от АПК
съобщава Решение № 546 по протокол № 80
от 25.07.2019 г. на СОС, с което се прекратява
производството по одобряване на ПУП – план
за регулация и застрояване за УПИ І-283, 2092,
1078, 1167, 1408, 1609, 1641, 1642 – „За офиси, търговия, складове, КО, подземни гаражи, бизнес
хотел и жилища“, и план за регулация за УПИ
ІІ-281 – „За ЖС и КО“, УПИ ІІІ-282 – „За ЖС
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и КО“, УПИ VІ-527 – „За КО и производство“,
кв. 4, м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част
юг, район „Лозенец“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на глава Х от АПК пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Лозенец“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
7205
8. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 423 по
протокол № 79 от 11.07.2019 г. на СОС е одобрен
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за м. Прилежащи квартали на ул.
Железни врата, кв. 35, УПИ ІІІ-346, 24 – „За офиси
и маг.“, представляващ неразделна част от плана
за регулация и застрояване на м. Прилежащи
квартали на ул. Железни врата, одобрен с Решение
на СОС № 541 от 23.07.2015 г., който е изложен в
район „Подуяне“ – Столична община. Решението
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Подуяне“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
7233
15. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново, УПИ
VІ-2779 – „За апартамент, хотел и ЖС“, кв. 89,
и УПИ ІV-2779 – „За апартамент, хотел и ЖС“,
кв. 104, ПИ с идентификатор 68134.905.2779 по
КККР. Проектът е изложен в район „Лозенец“.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Лозенец“.
7204
21. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 532 по
протокол № 80 от 25.07.2019 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план: 1. Проект
за изменение на план за регулация на м. НПЗ
„Военна рампа-запад“, район „Надежда“, кв. 6
и кв. 6а. Създава се кв. 6а (нов), като от УПИ
II – „За администрация, търговия и незамърсяващо производство“, УПИ X – „Чисто производство“, УПИ XI – „Чисто производство“, от кв. 6
(стар), и УПИ III – „За озеленяване и КОО“, от
кв. 6а (стар), се образува нов УПИ III-2081, 2083,
2084, 2086, 2087 – „За жилищно строителство
и ТП“, в границите на ПИ с идентификатори
68134.1377.2081, 68134.1377.2083, 68134.1377.2084,
68134.1377.2086, 68134.1377.2087, при което се
изменят границите на контактни УПИ I – „За
озеленяване и КОО“, и УПИ II – „За озеленя-
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ване и КОО“, кв. 6а. Създава се кв. 6б (нов),
като от УПИ V – „Чисто производство“, и УПИ
IX – „Чисто производство“, се образува нов УПИ
V-2078, 2081, 2082 – „За жилищно строителство“;
от УПИ VIII – „Чисто производство“, се образува нов УПИ VIII-2080, 2081 – „За жилищно
строителство и ТП“, като се изменят границите
на контактен УПИ VII – „Чисто производство“;
създава се нов УПИ I-2081 – „За ТП“, като се
изменя границата на контактен УПИ IV – „Чисто
производство“; УПИ VI – „Чисто производство“,
от кв. 6, в резултат на изменението попада в кв.
6б. Изменението е по кафявите и зелените линии,
цифри, букви, текст, зачертавания и щрихи съгласно приложения проект. 2. Проект за изменение
на плана за улична регулация на м. НПЗ „Военна рампа-запад“, район „Надежда“, на задънена
улица по о.т. 21а – о.т. 21б – о.т. 21в – о.т. 21ж до
о.т. 21е, като се създава улица по о.т. 100 – о.т.
101 – о.т. 103 до о.т. 104; на задънена улица от
о.т. 21в – о.т. 21г до о.т. 21д по нови о.т. 101 до
о.т. 102; промяна профила на задънена улица по
о.т. 19б – о.т. 19в – о.т. 19г – о.т. 19д – о.т. 19е до
о.т. 19ж по нови о.т. 110 – о.т. 109 – о.т. 108 – о.т.
107 до о.т. 106; създаване на нова улица по о.т.
106 – о.т. 105 до о.т. 103, по кафявите и зелените
линии, цифри, букви и зачертавания съгласно
приложения проект. 3. Проект за изменение на
план за застрояване на м. НПЗ „Военна рампазапад“, район „Надежда“, с предвиждане на ново
застрояване в нов УПИ ІІІ-2081, 2083, 2084, 2086,
2087 – „За жилищно строителство и ТП“, кв. 6а
(нов), и УПИ І-2081 – „За ТП“, УПИ V-2078, 2082,
2081 – „За жилищно строителство“, и УПИ VІІІ2080, 2081 – „За жилищно строителство и ТП“,
кв. 6б (нов), съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния до регулационни граници и между сградите, включително през
улица. 4. План-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по
части „Водоснабдяване“ и „Канализация“ за нови
кв. 6а и кв. 6б, м. НПЗ „Военна рампа-запад“,
район „Надежда“. Решението и проектите са
изложени в район „Надежда“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават по местонахождение на имота до район „Надежда“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
7230
4. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор № 02107.8.499
по кадастралната карта на с. Бабяк по трасе,
п рем и на ва що п рез и мо т и с и ден т ифи к ат о ри № 02107.8.36, № 02107.8.41, № 02107.8.499 и
№ 02107.8.504 по КККР на землище на с. Бабяк.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
Белица – 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
7180
5. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за въздушна линия НН
за обект: Външно електрозахранване НН на
„Жилищна сграда с търговски обект“, намираща се в имот с идентификатор № 03504.233.12
по кадастралната карта на гр. Белица, по трасе,
преминаващо през имоти с идентификатори
№ 03504.233.9 и № 03504.234.948 по КККР на землище на гр. Белица. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: Белица – 2780, ул. Георги
Андрейчин № 15.
7181
6. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на имот
с идентификатор № 39270.17.39 по кадастралната
карта на с. Краище, община Белица, с цел промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди – „За жилищно строителство“, с възложител Фатиме Мустафа Ходжа. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
Белица – 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
7182
7. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на имот
с идентификатор № 03504.244.51 по кадастралната
карта на гр. Белица, община Белица, с цел промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „За жилищно строителство“, с
възложител Николай Владимиров Хаджиев. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
Белица – 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
7183
8. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на
имот с идентификатор № 03504.48.9 по кадастралната карта на гр. Белица, община Белица, с цел
промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди – „За КОО и водоеми
за атракционен риболов“, с възложител Иван
Павлов Мраценков. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
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„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: Белица – 2780, ул. Георги
Андрейчин № 15.
7184
9. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на имот
с идентификатор № 03504.7.14 по кадастралната
карта на гр. Белица, община Белица, с цел промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди – „За мандра“, с възложител
Максим Ивайлов Тачев. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: Белица – 2780, ул. Георги
Андрейчин № 15.
7185
10. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на
имот с идентификатор № 03504.5.8 по кадастралната карта на гр. Белица, община Белица,
с цел промяна предназначението на земеделска
земя за неземеделски нужди – „За животновъдна
ферма“, с възложител Максим Ивайлов Тачев. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
Белица – 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
7186
22. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е
изработен проект за ПУП – ПП за обект: „Главен водопровод, част от съществуващ главен
водопровод от НВ „Лъка“, община Поморие, до
разпределителна шахта (РШ) на кв. Сарафово,
община Бургас, в участъка от точка на водовземане след пресичането на ПИ 57491.3.3 по КК
на гр. Поморие до РШ на кв. Сарафово, Бургас“.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 409 в
сградата на Община Бургас. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
7197
95. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 30 от ЗПСК уведомява, че от януари до септември 2019 г. са сключени три приватизационни
сделки: 1. Недвижим имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества със
стопанско предназначение: Самостоятелен обект с
идентификатор 16359.514.3196.1.19, с площ 92 кв. м,
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 16359.514.3196. Предназначение на
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самостоятелния обект: за търговска дейност. Брой
нива на обекта: 1, (по стар план: масивен магазин с пл. № 3196, УПИ II – за ЖС, кв. 796), при
граници на имота: съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 16359.514.3196.1.18,
под обекта: няма, над обекта: 16359.514.3196.1.10,
съгласно АОС № 5669/11.01.2019 г., продаден
чрез публичен търг с явно наддаване на Трифон
Иванов Замфиров – Горна Оряховица, с цена
в размер 201 204 лв., изплатени еднократно от
купувача. 2. Недвижим имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества
със стопанско предназначение: Самостоятелен
обект с идентификатор 16359.514.3196.1.17, с площ
184 кв. м, в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 16359.514.3196. Предназначение на самостоятелния обект: за търговска
дейност. Брой нива на обекта: 1, съгласно АОС
№ 5669/11.01.2019 г. (по стар план: масивна сграда
на един етаж – сладкарница „Орфей“, УПИ II – за
ЖС, кв. 796), при граници на имота: съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж: 16359.514.3196.1.18, под обекта: няма, над
обекта: 16359.514.3196.1.1, съгласно акт за общинска собственост № 5669 от 11.01.2019 г., продаден
чрез публичен търг с явно наддаване на „Астрея
91“ – ООД, Горна Оряховица, с управител Божанка
Георгиева Макавеева, с цена в размер 496 818,40
лв., изплатени разсрочено от купувача и платена
лихва в размер 4900,13 лв. 3. Недвижим имот,
невключен в имуществото на общински търговски
дружества със стопанско предназначение: Дворно
място с площ 5500 кв. м и двуетажна масивна
сграда – Детска градина „Детелина“, с площ
720 кв. м, намираща се в урегулиран поземлен
имот I – за детска градина, кв. 42 по плана на
гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица,
съгласно АОС № 2073/20.09.2010 г., при граници
на имота: изток – улица с о.т. 271 – о.т. 286, запад – улица с о.т. 242 – о.т. 285, север – улица с
о.т. 242 – о.т. 271, юг – улица с о.т. 285 – о.т. 286,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване
на „Ди Ем Груп“ – ЕООД, Горна Оряховица, с
цена в размер 106 347,47 лв., изплатени еднократно
от купувача.
7273
6. – Община гр. Кнежа, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен проект за
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за мрежите на техническата инфраструктура за изграждане на „Външен кабел НН“,
захранващ съществуваща сграда с идентификатор
37376.731.81.1 в местност Мерата в землището
на гр. Кнежа, с ЕК АТТЕ 37376, община Кнежа,
област Плевен, от новоизграден трафопост в ПИ
37376.731.83 от възложителя Валери Маринов
Петровски. ПУП – ПП е разрешен с Решение
№ 852 по протокол № 78 от 31.07.2019 г. на Общинския съвет – гр. Кнежа, съгласно чл. 124а,
ал. 1 от ЗУТ. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат проекта, намиращ се в
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Община Кнежа, стая 301, и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7231
21. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен допуснат със Заповед № ОА-РР-147
от 8.08.2019 г. на областния управител на област
с административен център Благоевград проект
за ПУП – ПП (парцеларен план за елемент на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия) за обект: „Електрозахранване на ПИ № 013121, местност Градешка
река, землище с. Долна Градешница, община
Кресна, област Благоевград“, преминаващ през
землището на с. Долна Градешница, община
Кресна, област Благоевг ра д, през следни те
поземлени имоти: 1. ПИ № 000192, землище с.
Долна Градешница, община Кресна – полски път,
публична общинска собственост, с дължина на
преминаване 137,60 м и площ с ограничения в
ползването є 0,550 м 2; 2. ПИ № 000193, землище
с. Долна Градешница, община Кресна – полски
път, публична общинска собственост, с дължина
на преминаване 21,10 м и площ с ограничения в
ползването є 0,085 м 2; 3. ПИ № 000194, землище
с. Долна Градешница, община Кресна – полски
път, публична общинска собственост, с дължина
на преминаване 7,30 м и площ с ограничения в
ползването є 0,029 м 2; 4. ПИ № 013001, м. Градешка река, землище с. Долна Градешница, община
Кресна – пасище, мера, публична общинска
собственост, с дължина на преминаване 24,10 м
и площ с ограничения в ползването є 0,096 м 2;
5. ПИ № 013120, м. Градешка река, землище
с. Долна Градешница, община Кресна – пасище,
мера, частна общинска собственост, с дължина
на преминаване 11,20 м и площ с ограничения в
ползването є 0,045 м 2 . На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация – Кресна.
7170
74. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Външно ел. захранване на магазин за
платове“ за ПИ 61056.51.108, м. Чатал тепе, по
КК на с. Равда, община Несебър, за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места. Трасето на кабела започва от
съществуващ КРШ на границата на ПИ 61056.51.1,
преминава през ПИ 61056.51.103 с площ 2856 кв.
м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
публична общинска собственост, и завършва в
ТЕПО на границата на ПИ 61056.51.108 по КК на
с. Равда, м. Чатал тепе. Дължината на трасето на
кабела е 72,87 м в ПИ 61056.51.103 – земеделска
територия. Сервитутът се определя по 0,60 м от
двете страни спрямо оста на трасето на кабела.
Площите с ограничение са 87,44 кв. м в ПИ
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61056.51.103 – земеделска територия. Проектът
е изложен в сградата на общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7258
29. – Общ и н а П а з ард ж и к н а о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект за П У П – парцеларен план за трасе
на подземен електропровод от нов ел. стълб в
землището на с. Мало Конаре до ПИ с идентификатор 53335.314.17 по КККР – землище на
с. Огняново, община Пазарджик. Трасето на електропровода започва от нов ел. стълб, разположен
в ПИ с идентификатор 46749.146.82 – НТП – пасище, в землището на с. Мало Конаре, след
което се насочва в посока изток, пресича ПИ
с идентификатор 46749.146.124, навлиза в ПИ
46749.146.81 – НТП – изоставена орна земя, променя посоката си на юг, като пресича следните
поземлени имоти: 46749.146.80, 46749.147.174,
46749.147.113, 53335.300.33, 53335.300.18, 53335.300.31,
53335.300.22, 53335.300.27, 53335.305.16, 53335.305.13,
53335.306.15, 53335.306.13, 53335.307.15, 53335.307.12,
53335.308.16, 53335.308.13, 53335.309.15, 53335.309.12,
53335.310.14, 53335.310.11, 53335.311.12, 53335.311.9,
53335.312.15, 53335.312.12, 53335.313.16, 53335.313.14,
до достигане на ПИ с идентификатор 53335.314.17
в землището на с. Огняново, който следва да
бъде захранен. Дължината на проектното трасе
е 3641 м – общинска и държавна собственост.
Засегнатата площ е 7,078 дка имоти – общинска
и държавна собственост. Проектът е изложен в
общината – ет. 5, стая 501. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация по проекта.
7232
15. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
на кв. Захарна фабрика и кв. Тодор Каблешков,
Пловдив – фаза – окончателен, в граници: от
север – северната регулационна граница на Пловдив; от изток – бул. Васил Априлов с целия си
габарит (от бул. Дунав до регулационната граница на Пловдив); от юг – р. Марица с цялата си
ширина; на запад – източната граница на ПУР
„ЖП „Марица Север“ и ПРЗ „Комплекс „Паисий
Хилендарски“, Пловдив. Проектът е изложен за
запознаване в район „Северен“, в сградата на
районната администрация на ул. Цар Борис III
Обединител № 22a, Пловдив. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проекта и да направят
писмени възражения, предложения и искания
чрез районната администрация, район „Северен“,
до Община Пловдив.
7169
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19. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация на
кв. Филипово (в обхвата на плановете на „Хаджи
Димитър“, кв. Артерия Аерогара и кв. Хармани
и Айгъри), Пловдив, в обхват: от север – южната
регулационна граница по плана на Северна индустриална зона, Пловдив, включително целия жп
ареал и нова улица ІІІА клас „Северна тангента“
по ТКС; от изток – западната регулационна граница по плана на Северна индустриална зона,
Пловдив, включително целия проектен габарит
на улица ІІ клас по ТКС – Пловдив; от юг – регулационната граница по плана на „Северно
от панаирни палати“ и бул. Дунав (ІV клас по
ТКС – Пловдив); на запад – бул. Васил Априлов
с целия си габарит (от бул. Дунав до регулационната граница на СИЗ). Проектът е изложен
за запознаване в район „Северен“, в сградата на
районната администрация на ул. Цар Борис III
Обединител № 22a, Пловдив. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проекта и направят писмени възражения, предложения и искания чрез
районната администрация, район „Северен“, до
Община Пловдив.
7168
9. – Община гр. Санданск и, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава на заинтересованите, че е изготвен п р о ек т за под р о б ен ус т р ойс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи
на техническата инфраструктура за „Проектно
трасе на външен водопровод“ и „Проектно трасе
на външно ел. захранване“ на ПИ 65334.115.65 в
м. Ушите по КККР на землището на гр. Сандански, област Благоевград, в който се предвижда изграждане на обект „Шивашки цех“: 1.
Трасето на външен водопровод започва от съществуващ водопровод ∅ 275, преминаващ в ПИ
65334.231.251 – общинска публична собственост,
за селскостопански, горски, ведомствен път, и
стига до ПИ 65334.115.65, с проектна дължина
5 м и сервитут на трасето – 3 м от двете му страни.
2. Трасето на външно ел. захранване започва от
съществуващ ТП, изграден в ПИ 65334.115.64 –
частна собственост, земеделска, нива, и ПИ
65334.115.53 – земеделска, нива, стопанисвана
от Община Сандански, продължава през ПИ
65334.115.32 – общинска публична собственост,
за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ
65334.231.251 – общинска публична собственост,
за селскостопански, горски, ведомствен път, стига
до ПИ 65334.115.65 и е с проектна дължина 100 м
и сервитут на трасето е 2 м. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Сандански.
7165
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533. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии „За оптично кабелно захранване на
приемно-предавателна станция SO 1789D, м.
Соколовец, УПИ 65334.104.23“ в гр. Сандански,
община Сандански, област Благоевград. Трасето на оптичния кабел е с дължина 452,41 м и
преминава през поземлени имоти с идентификатори 65334.104.218 – полски път на Община
Сандански, 65334.105.130 – полски път на Община
Сандански, 65334.202.8 – второстепенна улица на
Община Сандански, и 65334.209.9 – територия
за транспорт – държавна собственост. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4 в
сградата на Община Сандански и може да се
прегледа от заинтересуваните всеки работен
ден в определеното приемно време на Община
Сандански. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.
7218
534. – Община гр. Сандански, област Бла
гоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изготвен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии „За оптично кабелно захранване
на базова станция SO 1602, сградата на ТВЗТС
„Сандански“ в гр. Сандански, община Сандански,
област Благоевград. Трасето на оптичния кабел е
с дължина 123,62 м и преминава през поземлени
имоти с идентификатори 65334.227.354 – с начин
на трайно ползване – пасище – собственост на
Община Сандански, и 65334.227.7 – държавна
собственост. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
стая № 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански
и може да се прегледа от заинтересуваните всеки
работен ден в определеното приемно време на
Община Сандански. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.
7219
43. – Община с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 съобщава, че
във връзка с чл. 124а, ал. 5 и 7, чл. 125, ал. 1 и
ал. 2, изречение първо и ал. 6 и 7 и чл. 110, ал. 1,
т. 5 от ЗУТ е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за трасе на газопровод, неговите технологични
съоръжения и елементите на обслужващата
техническа инфраструктура за обект: „Преносен
газопровод до Панагюрище и Пирдоп“. Трасето
заедно със сервитута му и зоната за превантивна устройствена защита на газопровода (2x200)
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преминават последователно през землищата на
селата Калугерово, Лесичово и Боримечково на
територията на община Лесичово. Дължината на
трасето в община Лесичово е 14 036 м. Проектът
е изложен за разглеждане в сградата на Община
Лесичово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация чрез кмета на
общината в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
7207

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от: Иван
Иванов Йончев с одобрението на родителите
му Мая Санкева-Йончева и Иван Йончев, Иван
Константинов Сапунджиев с одобрението на
родителите му Мариета Сапунджиева и Константин Сапунджиев, Николай А лександров
Калайджиев с одобрението на родителите му
Александър Калайджиев и Весела Митковска,
Вилиан Вилианов Хаджиев с одобрението на
родители те м у Светла Ха д ж иева и Ви лиан
Хаджиев и Мартин Иванов Костов с одобрението на родителите му Бойка Костова и Иван
Костов, всички чрез процесуалния им представител – адв. Атанас Петров Бозев, срещу чл. 14
до чл. 18 от Правилника на БФВ за условията и
реда за вътрешен трансфер и преотстъпване на
състезателни права на спортистите – аматьори,
и спортистите – професионалисти по волейбол,
прието от управителния съвет на Сдружение
„Българска федерация по волейбол“, ведно с
Тарифата за размера на обезщетени ята при
трансфер на състезатели на БФВ, по което е
образувано адм. дело № 5545/2018 г. по описа на
Върховния административен съд, седмо отделение, насрочено за 5.11.2019 г. от 14 ч., зала № 3.
7213
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Българския фармацевтичен
съюз на 13.03.2019 г. срещу разпоредбата на чл. 8,
ал. 2 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията,
реда, механизма и критериите за заплащане от
Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели,
договаряне на отстъпки и прилагане на механиз
ми, гарантиращи предвидимост и устойчивост
на бюджета на НЗОК, издадена от министъра
на здравеопазването (ДВ, бр. 17 от 2019 г.), по
което е образувано адм.д. № 3322/2019 г. по описа
на Върховния административен съд, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
27.01.2020 г. от 10,30 ч.
7262
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, със седалище и
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адрес на управление София, район „Младост“,
бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес
Център, срещу Правилата за измерване на количеството на електрическа енергия, издадени от
председателя на Комисията за енергийно и водно
регулиране, обнародвани в „Държавен вестник“,
бр. 35 от 30.04.2019 г., в частта им на чл. 42, ал. 5
и 6 и раздел ІХ от ПИКЕЕ в неговата цялост,
по което е образувано адм. дело № 7772/2019 г.
по описа на Върховния административен съд,
насрочено за 28.01.2020 г. от 11 ч. в зала № 2.
7263
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Благоевград, против чл. 7, т. 17 в
частта относно „събиране, временно съхраняване,
транспортиране“; чл. 19, ал. 2, т. 1 – 5, ал. 5, 6;
чл. 27 в частта „относно събиране“, глава XIII,
„ А д м и н ис т рат и внона казат ел н и разпоредби“
от чл. 49 до чл. 58 включително от Наредбата
за управление на отпадъци на територията на
община Струмяни (наредбата), приета с Решение № 256 по протокол № 27 от 28.09.2017 г. на
Общинския съвет – с. Струмяни, е образувано
адм. д. № 833/2019 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
25.10.2019 г. от 11 ч.
7250
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, против чл. 63, ал. 2 и 3; чл. 64,
т. 1 – 5; чл. 83 – 95 от Наредбата за управление на
отпадъци на територията на община Благоевград
(наредбата), приета с Решение № 360 по протокол
№ 11 от 29.08.2014 г. на Общинския съвет – Благоевград, е образувано адм. д. № 799/2019 г. по
описа на Административния съд – Благоевград,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.10.2019 г. от 11 ч.
7245
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против чл. 2, ал. 2 и 3
от Наредба № 1 за уреждане поддържането на
чистотата, сигурността на населените места,
осигуряване на условия за спокоен труд и отдих
на гражданите и опазване на частната, общинската и държавната собственост на територията
на община Струмяни с искане за прогласяването
им за нищожни, алтернативно за отмяната им,
е образувано адм. дело № 882/2019 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 25.10.2019 г. от 11,30 ч.
7246
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на заместник окръжен
прокурор в Окръжната прокуратура – Велико
Търново, против разпоредби на Наредбата за
чистотата на улици, паркове, градини и площади
в населените места на община Сухиндол, приета
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с Решение № 45 от 28.04.2004 г. на Общинския
съвет – гр. Сухиндол, изменена и допълнена с
Решение № 104 от 5.10.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Сухиндол, както и за възможността
на заинтересованите страни да се присъединят
към оспорването или да встъпят като страна в
производството на основание чл. 189, ал. 2 от
АПК. С протеста се иска отмяната на цялата
наредба, като алтернативно се иска отмяната на
разпоредбата на чл. 20, ал. 3 и чл. 23 от същата, за което е образувано адм.д. № 499/2019 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
22.11.2019 г. от 10 ч.
7202
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор в Окръжната
прокуратура – Велико Търново, с искане да се
отмени Наредбата за поддържане на обществения
ред, безопасността на движението, пожарната и
аварийна безопасност на територията на община
Горна Оряховица, приета с Решение № 424 по
протокол № 26 от 28.04.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Горна Оряховица, алтернативно да се
отменят разпоредбите на чл. 15 и 21 от нея, за
което е образувано адм. д. № 536/2019 г. по описа
на Административния съд – Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 25.10.2019 г.
от 10,30 ч.
7203
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Паско Тошев Запрянов на чл. 41, т. 11, абзац
1-ви и абзац 2-ри от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Джебел,
приета с Решение № 306 по протокол № 31 от
26.09.2018 г. на Общинския съвет – гр. Джебел. По
оспорването е образувано адм. дело № 303/2019 г.
на Административния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 23.10.2019 г. от 10,50 ч.
7247
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
обявява, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбите на чл. 11, т. 25 и чл. 33, ал. 8 в частта „…
събиране, … транспортиране“, чл. 34, ал. 1, чл. 36
в частта относно „събиране“, чл. 25, ал. 2, 3, 4,
5 и 6 от Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Бобошево, приета с
Решение № 582 от 31.07.2014 г. по протокол № 48
от 31.07.2014 г. на Общинския съвет гр. Бобошево,
многократно изменяна и допълвана, последно с
Решение № 507 по протокол № 42 от 28.06.2018 г.
По протеста е образувано адм. д. № 380/2019 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил.
По делото е насрочено открито съдебно заседание
на 9.10.2019 г. от 10 ч.
7217
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 10,
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чл. 21, чл. 46, ал. 1 и 2 и чл. 48 от Наредбата за
управление на дейностите по отпадъците на територията на община Искър, по който е образувано
адм. д. № 904 по описа на Административния
съд – Плевен, за 2019 г.
7195
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 от ЗУТ съобщава, че са постъпили жалби от Деспина Василева Велкова, Иван
Димитров Божинов, Емилия Крумова Йорданова,
Христо Тодоров Митков, Йордан Спиров Вучков,
Анушка Кръстева Георгиева, Мадлен Николаева Тодорова и Виктория Николаева Маринова,
всички чрез адв. Велин Младенов от Пернишка
адвокатска колегия, срещу Заповед № РА50-406
от 31.05.2019 г. на главния архитект на Столична
община, с която е одобрен проект за изменение
на ПУП – ИПР на с. Мрамор, кв. 1, нови УПИ
ІІІ-1002 – „За ЖС“, и УПИ ІV-1003 – „За обществено обслужване“, район „Връбница“, СО,
по които е образувано адм. д. № 8364/2019 г. по
описа на Административния съд София-град, ІІ
отделение, 48 състав, насрочено за 25.11.2019 г. от
9,30 ч. Заинтересованите страни, които считат,
че актът е благоприятен за тях, могат да поискат
да бъдат конституирани по настоящото дело в
едномесечен срок от датата на обнародване, за
което следва да подадат нарочни молби, които да
се докладват на съдия-докладчика за преценка за
конституиране. Страните могат да сочат и представят доказателства и да правят доказателствени
искания, вкл. да поставят задачи за изготвяне
на съдебно-технически експертизи в подкрепа на
твърденията им, като ответникът носи тежестта
за установяване на фактите, мотивирали го да
издаде оспорения акт.
7241
Административният съд – София област, пети
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. д.
№ 1136/2019 г. по описа на съда със страни: оспорващ – прокурор от Окръжната прокуратура – София, ответник – Общинския съвет – гр. Елин
Пелин, насрочено за разглеждане на 4.12.2019 г. от
10 ч., по което предмет на оспорване е Наредбата
за управление на отпадъците на територията на
община Елин Пелин, приета с Решение № 1161
по протокол № 42 от 26.11.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, в частта относно „събиране, транспортиране“ в чл. 21, ал. 2 и чл. 43,
ал. 6 от наредбата.
7242
Административният съд – София област, десети състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 1031/2019 г.
по жалба, подадена от Анета Иванова Михайлова и
Манол Иванов Иванов, против Заповед № ОА-138
от 8.06.2017 г., допълнена със Заповед № ОА-163 от
10.06.2019 г. на областния управител на Софийска
област. Делото е насрочено в открито съдебно
заседание на 4.11.2019 г. от 15 ч.
7243
Административният съд – София област, първи състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест на
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прокурор от Окръжната прокуратура – София,
срещу Наредбата за поддържане и опазване на
обществения ред и общественото имущество на
територията на община Горна Малина, приета
с Решение № 149 по протокол 10/26.05.2016 г. от
Общинския съвет – с. Горна Малина, е образувано адм. д. № 1210/2019 г., насрочено в открито
съдебно заседание на 6.11.2019 г. от 10 ч.
7244
Административният съд – София област, десети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест
на прокурор от Окръжната прокуратура – София,
против разпоредбите на чл. 22, ал. 4, чл. 44,
чл. 46, ал. 6 и чл. 56 от Наредбата за управление
на отпадъците на територията на община Ботев
град, приета с Решение № 25 по протокол № 3 от
28.02.2019 г. на Общинския съвет – Ботевград, е
образувано адм. дело № 1137/2019 г., насрочено в
открито съдебно заседание на 6.11.2019 г. от 10 ч.
7261
Административният съд – Търговище, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпил протест на Окръжната прокуратура – Търговище, срещу Наредбата
за стопанисване, управление и разпореждане с
общински земеделски земи в община Търговище.
По протеста е образувано адм. д. № 208/2019 г.
по описа на Административния съд – Търговище,
със страни: Окръжната прокуратура – Търговище, и Общинския съвет – гр. Търговище. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 29.10.2019 г. от 10 ч.
7196
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 32,
ал. 2, т. 33 от Наредба № 8 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Каолиново,
приета с Решение № 368 по протокол № 32 от
5.03.2003 г. на Общинския съвет – гр. Каолиново. Въз основа на протеста е образувано адм.
д. № 448/2019 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 4.11.2019 г. от 9,30 ч.
7177
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 22,
ал. 2, т. 1 – 4 и чл. 46, ал. 6 в частта „събиране,
транспортиране“ от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Смядово,
приета с Решение № 407 по протокол № 8 от
31.07.2014 г. на Общинския съвет – гр. Смядово.
Въз основа на протеста е образувано адм. д.
№ 392/2019 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 21.10.2019 г. от 9,30 ч.
7176
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу
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чл. 25, ал. 2, т. 1 – 4, чл. 41, ал. 1, чл. 42, ал. 1
от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Венец, приета с Решение
№ 39 по протокол № 3 от 21.12.2015 г. на Общинския съвет – гр. Венец. Въз основа на протеста
е образувано адм. д. № 362/2019 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
21.10.2019 г. от 9,30 ч.
7175
Районният съд – Костинброд, ІІ състав, уведомява Мухаммад Мазхар Гхафут, с неизвестен
адрес, да се яви в Районния съд – Костинброд, за
връчване на искова молба и приложенията към
нея като ответник по гр.д. № 341/2019 г., иск по
чл. 49, ал. 1 от СК, заведено от Ася Стефанова
Спасова. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай ще му бъде назначен особен
представител при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7264
Кюстендилският районен съд, единадесети
гра ж данск и състав, призовава Пол Мулдер,
гражданин на Република Южна Африка, роден
на 16.11.1971 г., с неизвестен адрес в чужбина и
в Република България, като ответник по гр.д.
№ 1599 от описа на съда за 2019 г. в двуседмичен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на Районния съд – Кюстендил, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея, депозирана от Мария Димитрова Лучанска,
ЕГН 6712086310, като против него е предявен иск
с правно основание чл. 132, ал. 1, т. 2 от СК – за
лишаване от родителски права по отношение
на детето му Николас Винсент Мулдер, родено
на 3.02.2014 г. от фактическото съжителство на
страните по делото. В едномесечен срок от получаването им ответникът може да подаде отговор
на исковата молба по реда на чл. 131 от ГПК.
Ако лицето не се яви за получаване на съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи
особен представител – аргумент от разпоредбите
на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7248

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
21. – Управителният съвет на дружество
„Военноинвалид“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно
събрание на 29.11.2019 г. в 9,30 ч. в салона на
Дом-паметника на военноинвалидите на ул.
Христо Белчев № 21 при следния дневен ред: 1.
изслушване и приемане на отчета за дейността на
управителния съвет на дружеството за периода от
30.10.2014 г. до 30.10.2019 г.; 2. изслушване и приемане на финансово-счетоводния отчет за периода
от 30.10.2014 г. до 30.10.2019 г.; 3. изслушване и
приемане на отчета за дейността на контролния
съвет за периода от 30.10.2014 г. до 30.10.2019 г.;
4. избор на председател на дружеството и председател на КС; 5. избор на членове на УС; 6. избор
на членове на КС; 7. избор на делегати за участие
в отчетно-изборното събрание на СВВП за периода 2020 – 2025 г. (според определената квота
за дружеството); 8. разглеждане и приемане на
план-програма за работата на управителния съвет
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на дружеството за периода 2020 – 2025 г.; 9. разглеждане на жалби, постъпили до дружеството,
съгласно устава на организацията; 10. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 10,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.
7225
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Надежда и бъдеще за Кричим“ – гр. Кричим,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 16.11.2019 г. в 10 ч. на адреса на
сдружението – Кричим, ул. Стара планина № 20,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
прекратяване дейността на „Надежда и бъдеще
за Кричим“ и обявяването му в ликвидация; 2.
определяне на срок за ликвидацията на сдружението; 3. избиране на ликвидатор на сдружението; 4. приемане на промени в устава за реда за
свикване на общо събрание.
7150
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Здравето е в наши ръце“ – Плевен, свиква на основание чл. 19, т. 1 от устава
и чл. 26 ЗЮЛНЦ общо събрание на членовете
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на сдружението на 11.11.2019 г. в 16 ч. в Плевен на адреса на управление на сдружението – Плевен, ул. Климент Охридски № 1, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на
сдружението; 2. разни.
7235
23. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Конфедерация за защита от
дискриминация“ – Плевен, на основание чл. 25,
ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 – 5 от устава и
чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 5.09.2019 г. свиква
редовно общо събрание на 23.11.2019 г. в 10 ч. в
София, ул. Леа Иванова № 2, бл. Яворов, вх. 4,
ап. 2, при следния дневен ред: 1. доклад за състоянието и дейността на СНЦ „КЗД“ за отчетния
период; 2. промяна в устава на сдружението; 3.
освобождаване на членове и приемане на нови
членове на сдружението; 4. избор на членове
на управителния съвет и на контролния съвет;
5. приемане на мерки за развитие дейността
на сдружението; 6. разни. Поканват се всички
членове на СНЦ „КЗД“ за участие в общото
събрание при посочения дневен ред.
7234

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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