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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Лиляна Пав
лова Павлова като народен представител от
Трети изборен район – Варненски.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 30 октомври 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
8312

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Волен Ни
колов Сидеров като народен представител от
Тридесет и първи изборен район – Ямболски.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 30 октомври 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
8313

РЕШЕНИЕ

за работата на Народното събрание през
октомври и ноември 2019 г.
Народното събрание на основание чл. 74 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
1. Народното събрание не провежда пле
нарни заседания на 31 октомври и 1 ноември
2019 г.
2. В дните по т. 1 се провеждат заседания
на парламентарните комисии.
3. За дните по т. 1 на народните предста
вители се признават транспортни разходи,
извършени само по повод участие в заседания
на парламентарните комисии.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 30 октомври 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
8314

РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши
одит за съответствието на предоставената
от Министерството на отбраната към НАТО
информация, свързана с разходите за отбрана
на България, съгласно класификацията и
изискванията на НАТО
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Възлага на Сметната палата да извър
ши одит за съответствието на предоставе
ната от Министерството на отбраната към
НАТО информация, свързана с планираните
разходи за отбрана на България, съгласно
класификацията и изискванията на НАТО
за 2018 г. и 2019 г.
2. Срокът на извършване на одита е до
30 ноември 2019 г.
3. Срокът за внасяне в Народното събрание
на окончателния доклад на Сметната палата
е до 20 декември 2019 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 30 октомври 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
8315

РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на
всички факти и обстоятелства около случая
с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за
приходите
Народното събрание на основание чл. 37
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната
анкетна комисия за изясняване на всички фак
ти и обстоятелства около случая с източване
на информация от електронната база данни
на Националната агенция за приходите до
30 ноември 2019 г. включително.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 30 октомври 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
8316
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 382 на Министерския съвет от 2015 г. за
приемане на План за развитие на въоръжените
сили до 2020 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2016 г.; изм.
и доп., бр. 58 и 96 от 2016 г., бр. 51 от 2017 г.
и бр. 56, 106 и 108 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В раздел II „Структура на въоръжените
сили“:
а) в т. 1 „Функционална структура на въо
ръжените сили“, абзац седми думите „бригада
„Специални сили“ се заменят със „Съвмест
ното командване на специалните операции“;
б) в т. 2 „Организационна структура на
въоръжените сили“ думите „Стационарната
комуникационно-информационна система“
и запетаята пред тях се заличават, а думите
„бригада „Специални сили“ се заменят със
„Съвместното командване на специалните
операции“;
в) точка 2.6 се изменя така:
„2.6. Съвместно командване на специал
ните операции.
Съвместното командване на специалните
операции (СКСО) осъществява непосредстве
ното планиране, провеждане на подготовката
и постигане на необходимите оперативни
способности за изпълнение пълния спектър от
специални операции по суша, въздух и вода;
осъществява планирането, командването и
управлението на пряко подчинените му сили за
специални операции, придавани и поддържащи
формирования при провеждане на специални
операции на или извън територията на страната.
По мисия „Отбрана“ – Съвместното ко
мандване на специалните операции с подчине
ните и придадените формирования изпълнява
пълния спектър от специални операции чрез
провеж дане на самостоятелни специални
операции или участие в съвместни операции.
По мисия „Подкрепа на международния
мир и сигурност“ – Съвместното командване
на специалните операции с подчинените и
придадените формирования изпълнява пълния
спектър от специални операции в състава на
многонационалните съвместни сили за специ
ални операции или чрез участие в национални
контингенти за международни операции в
отговор на кризи извън територията на стра
ната за гарантиране на мира и сигурността.
По миси я „Принос към национа лната
сигу рност в мирно време“ – Съвместното
командване на специалните операции с под
чинените формирования изпълнява пълния
спектър от специални операции, самостоятелно
в съвместни операции или съвместно с орга
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ните на държавната и местната власт, както
следва: провеждане на специални опер ации в
противодействие на тероризма и преодоляване
на последствията от тероризъм; операции по
ранно предупреждение за потенциални рискове
и заплахи; операции по оказване на хумани
тарна помощ; спасителни и евакуационни
дейности; участие в операции по подпомагане
на МВР за охрана на държавната граница чрез
предотвратяване нелегалното навлизане на ми
гранти на територията на страната; операции
по оказване помощ за реагиране при бедствия
и кризи от невоенен характер.
СКСО осъществява подбора и подготовката
на пряко подчинения личен състав на фор
мированията, сертифицирането на национал
ните формирования за специални операции
и щабните елементи към силите за отговор
на НАТО, разработва концептуални и док
тринални документи, планира, координира,
осигурява взаимодействието и централизира
ното провеждане, командване и управление
на пълния спектър от специални операции, по
суша, въздух и вода, самостоятелно, в състава
на съвместни сили на територията на страната
или извън нея, така и във взаимодействие с
други органи от държавната власт.
2. В раздел III „Ръководство, командване
и управление“:
а) в т. 2 „Командване и управление“:
аа) в абзац шести „Оперативното ниво“
думите „и Военноморските сили“ се заменят
с „Военноморските сили и на Съвместното
командване на специалните операции“ и пред
тях се поставя запетая;
бб) абзац девети се изменя така:
„Командващите/командирите на Сухопът
ните войски, на Военновъздушните сили, на Во
енноморските сили и на Съвместното команд
ване на специалните операции осъществяват
командването и управлението на подчинените
им военни формирования. При провеждане
на самостоятелни операции командващите/
командирите на видовете въоръжени сили и
командирът на Съвместното командване на
специалните операции командват и управляват
подчинените им тактически формирования.
При съвместни операции те формират щабни
елементи на сухопътния, военновъздушния,
военноморския компонент и на компонента
„Специални сили“ за управление на участващи
те в съвместната операция сили и средства.“;
вв) в абзац десети думите „и Военноморски
те сили“ се заменят с „Военноморските сили
и на Съвместното командване на специалните
операции“ и пред тях се поставя запетая;
гг) в абзац единадесети „Тактическото ниво“
думите „бригада „Специални сили“ се заменят
с „от състава на Съвместното командване на
специалните операции“;
дд) в абзац тринадесети думите „Коман
дирът на брСпС е непосредствено подчинен
на Началника на отбраната“ се заличават;
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б) в т. 3 „Командна структура и командна
верига на въоръжените сили“, абзац втори
думите „бригада „Специални сили“ се заменят
със „Съвместно командване на специалните
операции“.
3. В раздел VI „Логистично осигуряване“:
а) абзац седми се изменя така:
„Управлението на логистичното осигурява
не в Българската армия на оперативно ниво
се осъществява от отдели „Логистика“, от
състава на Съвместното командване на сили
те, от командванията на видовете въоръжени
сили и СКСО. Отделите „Логистика“ в СКС,
СВ, ВВС, ВМС и СКСО подпомагат дейността
на командващия на СКС и командващите/
командирите на видовете въоръжени сили
и СКСО в планирането, организирането и
управлението на всички дейности, свързани
с логистичното осигуряване на подчинените
им военни формирования.“;
б) абзац осми се изменя така:
„На тактическо ниво в непосредствено
подчинение на командващия на СКС и ко
мандващите/командирите на СВ, ВВС, ВМС и
СКСО се изграждат логистични формирования
със способности, осигуряващи изпълнението
на техните функции и задачи. Във военните
формирования от СКС, видовете въоръжени
сили и СКСО се изграждат изпълнителски
логистични органи и звена, съобразени със
спецификата на изпълняваните функции и
задачи от тези формирования.“
4. В раздел VII „Комуникационно и ин
формационно осигуряване“, абзац осми след
думите „видовете въоръжени сили“ се добавя
„и на командира на Съвместното командване
на специалните операции“.
5. В раздел IX „Дислокация и инфраструк
тура“, абзац седми думите „Бригада специални
сили“ се заменят със „Съвместно командване
на специалните операции“.
§ 2. В приложение № 2 (поверително) към
чл. 2 се правят изменения и допълнения съг
ласно приложението (поверително).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. В Класификатора на длъжностите на
военнослужещите в Министерството на от
браната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия,
приет с Постановление № 309 на Министер
ския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 105 от 2018 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В Длъжностно ниво 36 се създава ред 5:
„
5.

Командир на ... (в.ф.) ОН2 1736 0005

“
2. В Длъжностно ниво 32 се създават ре
дове 9 и 10:
„
9.

Заместник-командир
ОН2 1532 8009 кп1
на ..... (в.ф.)

10.

Началник на щаба на
ОН2 1532 8010 кп1
... (в.ф.)

“
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„

3. В Длъжностно ниво 31 се създава ред 9:
Заместник-командир
ОН2 1531 8009 кп1
по ... на ... (в.ф.)

9.

„
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“
4. В Длъжностно ниво 30 се създава ред 12:

12.

Заместник-началник
ОН2 1530 8012 кп1
на щаба на ... (в.ф.)

“
5. В Длъжностно ниво 20, ред 6, колона 5,
думите „кп1“ се заменят с „ко1“.
6. В Длъжностно ниво 16, ред 23, колона 3,
думите „ТН1/ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6“ се за
менят с „ОН2/ТН1/ТН2/TН3/ТН4/ТН5/ТН6“.
7. В Длъжностно ниво 10, редове 30, 31,
32, 33 и 34:
а) в колона 2 думите „в батальон „Спе
циални сили“/за специални бойни действия“
се заменят с „в Съвместното командване на
специалните операции“;
б) в колона 3 думите „ТН4“ се заменят с
„ТН3/ТН4/ТН6“.
8. В Длъжностно ниво 6, редове 8 и 9:
а) в колона 2 думите „в батальон „Спе
циални сили“/за специални бойни действия“
се заменят с „в Съвместното командване на
специалните операции“;
б) в колона 3 думите „ТН4“ се заменят с
„ТН3/ТН4/ТН6“.
9. В Длъжностно ниво 3, редове 9, 10 и 11:
а) в колона 2 думите „в батальон „Спе
циални сили“/за специални бойни действия“
се заменят с „в Съвместното командване на
специалните операции“;
б) в колона 3 думите „ТН4“ се заменят с
„ТН3/ТН4/ТН6“.
§ 4. В Постановление № 175 на Министер
ския съвет от 2009 г. за определяне на първо
степенния и второстепенните разпоредители с
бюджет в Министерството на отбраната (обн.,
ДВ, бр. 57 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 39 от
2011 г., бр. 92 от 2012 г., бр. 8 и 76 от 2014 г.,
бр. 37 от 2015 г. и бр. 29 от 2017 г.), в член
единствен, ал. 2, т. 5 думите „Бригада „Спе
циални сили“ се заменят със „Съвместното
командване на специалните операции“.
§ 5. (1) Дейността, архивът, както и правата
и задълженията по договорите, сключени от
бригада „Специални сили“, се поемат от Съв
местното командване на специалните операции.
(2) Движимите вещи, ползвани от бригада
„Специални сили“, преминават в управление
на Съвместното командване на специалните
операции.
(3) Недвижимите имоти за осигуряване
на дейността на Съвместното командване на
специалните операции се предоставят при
условията и по реда на Закона за държавната
собственост.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8260
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения към Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването
от кораби, 1973 г.
( П р и е т и с Ре з о л ю ц и я M E P C . 3 6 (2 8) н а
Комитета по опазване на морската среда
на Международната морска организация на
17 октомври 1989 г. В сила за Република
България от 18 февруари 1991 г.)
(Изменения на Анекс V към MARPOL 73/78)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква (а) от Кон
венцията за Международната морска орга
низация относно функциите на Комитета по
опазване на морската среда,
Като отбелязва член 16 от Международната
конвенция за предотвратяване на замърсява
нето от кораби, 1973 г. (по-нататък наричана
Конвенцията от 1973 г.), и член VI от Протокола
от 1978 г., отнасящ се до Международната кон
венция за предотвратяване на замърсяването от
кораби, 1973 г. (по-нататък наричан Протокола
от 1978 г.), които заедно определят процедурата
за изменение на Протокола от 1978 г. и въз
лагат на съответния орган на Организацията
функцията за разглеждане и приемане на из
менения на Конвенцията от 1973 г., изменена
с Протокола от 1978 г. (MARPOL 73/78),
Като взе предвид на своята двадесет и осма
сесия изменения на Протокола от 1978 г.,
предложени и разпространени в съответствие
с член 16, параграф 2, буква (a) от Конвен
цията от 1973 г.,
1. Приема в съответствие с член 16, пара
граф 2, буква (d) от Конвенцията от 1973 г.
изменения на Анекса към Протокола от 1978 г.,
текстът на които е изложен в Приложението
към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член 16, па
раграф 2, буква (f), подточка (iii) от Конвен
цията от 1973 г., че измененията се считат за
приети на 17 август 1990 г., освен ако преди
тази дата 1/3 или повече от договарящите
се правителства по конвенцията или дого
варящите се правителства, чийто обединен
търговски флот съставлява 50 % или повече
от брутo тонажa на световния търговски флот,
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са информирали Организацията за своите
възражения срещу поправките;
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член 16,
параграф 2, буква (g), подточка (ii) от Кон
венцията от 1973 г. измененията влизат в сила
на 18 февруари 1991 г. след приемането им в
съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съот
ветствие с член 16, параграф 2, буква (e) от
Конвенцията от 1973 г. да предаде заверени
копия от тази резолюция и текста на изме
ненията, съдържащи се в Приложението към
нея, на всички договарящи се правителства
по Анекс V на Протокола от 1978 г.;
5. Освен това изисква Генералният секретар
да изпрати копия от резолюцията и Приложе
нието към нея до членовете на Организацията,
които не са договарящи се страни по Анекс V
на Протокола от 1978 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Текст на измененията на Правилата на
Анекс V към MARPOL 73/78
(Правило 5 – Изхвърляне на отпадъци в гра
ниците на особени райони
„Определяне на Северно море за особен ра
йон“, и Правило 6 – Изключения)
Правило 5 – Изхвърляне на отпадъци в
границите на особени райони
Въвеждащото изречение се изменя, както
следва:
„(1) За целите на този А некс особени
райони са: районът на Средиземно море, ра
йонът на Балтийско море, районът на Черно
море, районът на Червено море, районът на
„Залива“ и районът на Северно море, които
са определени, както следва:“.
Нов параграф (f) се добавя, както следва:
„(f) Районът на Северно море означава самото
Северно море, включително моретата
към него между границите:
(i)	Северно море южно от паралела
42° N и източно от меридиана 4° W;
(ii)	пролива Скагерак, южната граница
на който е определена източно от
нос Skaw от паралела 57° 44,8' N;
и
(iii)	А нглийски канал и подстъпите
му източно от меридиана 5° W и
северно от паралела 48° 30' N.“
Правило 6 – Изключения
Параграф (c) се изменя, както следва:
„(c) и н ц и ден т на за г уба на си н т ет и ч н и
риболовни мреж и при условие, че
всички разумни мерки са били взети
за предотв ратяване на такава загуба.“
8242
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2004 г. за условията и реда
за извършване на диагностика, преработка
и съхранение на кръв и кръвни съставки и
качеството на кръвта от внос (обн., ДВ, бр. 58
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2011 г.)
Параграф единствен. В чл. 23 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5, буква „в“ абревиатурата
„ХЕИ“ се заменя с думите „регионалната
здравна инспекция (РЗИ)“.
2. В ал. 3:
а) абревиатурата „ХЕИ“ се заменя с „РЗИ“;
б) създава се изречение второ:
„Съответното лечебно заведение по чл. 18
информира донора за потвърдените положи
телни резултати и го насочва към личния
лекар за допълнителни изследвания и кон
султации.“

8261

Министър:
Кирил Ананиев

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 1997 г.
за организиране и провеждане на детски и
ученически отдих и туризъм (обн., ДВ, бр. 43
от 1997 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1998 г., бр. 9
от 2005 г., бр. 24 от 2006 г.)
§ 1. Отменя се Наредба № 2 от 1997 г. за
организиране и провеждане на детски и уче
нически отдих и туризъм (обн., ДВ, бр. 43 от
1997 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1998 г., бр. 9 от
2005 г., бр. 24 от 2006 г.).
Заключителни разпоредби
§ 2. Отменя се Наредба № 6 от 1994 г. за
специфичните икономически правила за дей
ността на звената в системата на народната
просвета (обн., ДВ, бр. 55 от 1994 г.; изм. и
доп., бр. 7 от 1995 г.; изм., бр. 56 от 1995 г.).
§ 3. Отменя се Наредба № 3 от 2009 г. за
условията и реда за осигуряване на безплатно
обучение по български език, както и на обуче
ние по майчин език и култура, на учениците
в задължителна училищна възраст – деца
на граждани на държави – членки на Евро
пейския съюз, Европейското икономическо
прос транство и Швейцария (ДВ, бр. 50 от
2009 г.).
Министър:
Красимир Вълчев
8236
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на
услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (oбн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.; изм.
и доп., бр. 88 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се създава т. 3:
„3. условията и редът за осъществяване и
прекратяване на дейността по администра
тивно обслужване, от лицата, придобили
правоспособност по реда на ЗКИР, контро
лът, осъществяван от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър върху дейността на
правоспособните лица и видовете документи,
които те издават от името на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.“
§ 2. В чл. 6, ал. 3, думите „име, ЕГН и
лична карта“ се заменят с „документ за са
моличност“.
§ 3. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Официалните документи се издават
и авторизират от началника на службата по
геодезия, картография и кадастър, изпълни
телния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър или оправомощени
от него служители за територията на цялата
страна, от оправомощени лица по чл. 30, ал. 4
и чл. 35, ал. 4 и от лицата по чл. 36б, ал. 2.“
§ 4. В чл. 12 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 5. В чл. 14 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) За изпълнение на услуга при подава
не на заявление се прилагат документи или
идентификационни данни за документите, в
случай че за същите има създадени регистри
на държавната или общинската администрация
или с тях се удостоверяват обстоятелства, кои
то се съдържат в база данни на държавната
или общинската администрация. Документите,
които заявителят прилага, и тези, които се
получават по служебен път, са посочени в
приложения № 1 и 2.
(3) Когато е налице обективна невъзмож
ност за получаване на съответните докумен
ти по служебен път, Агенцията по геодезия,
картография и кадастър може да ги поиска от
заявителя, който е задължен да ги представи.“
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него:
а) в т. 3 след думата „име“ се поставя нак
лонена черта и се добавя „наименование“ и
абревиатурата „ЕГН“ се заменя с „единен
граждански номер“;
б) в т. 12 абревиатурата „ЕГН“ се заменя с
„единен граждански номер“ и думите „чл. 14,
ал. 3“ се заменят с „чл. 26, ал. 1“.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
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„(2) Проектът за изменение на кадастрал
ната карта и кадастралните регистри, доку
ментите и материалите, изработени в цифров
вид, се подписват с квалифициран електронен
подпис от правоспособното лице.
(3) Заявление за издаване на официален
електронен документ и заявление за измене
ние на кадастралната карта и кадастралните
регистри, подадено чрез административната
информационна система, се подписват с ква
лифициран електронен подпис.
(4) Заявление за издаване на официален
електронен документ, подадено чрез лицата,
оправомощени по реда на чл. 30, ал. 4 и чл. 35,
ал. 4, или чрез правоспособните лица, не се
подписва с електронен подпис.“
§ 7. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заявленията се въвеждат и регистрират
в административната информационна система
от заявителя, от служител на службата по
геодезия, картография и кадастър, от опра
вомощено лице по чл. 30, ал. 4 и чл. 35, ал. 4
и от лице по чл. 36б, ал. 2.“
§ 8. В чл. 18 ал. 2 се изменя така:
„(2) За входящия номер на успешно регис
трираното заявление заявителят се уведомява
на място на посочения от него адрес/елек
тронен адрес.“
§ 9. В чл. 19, ал. 4 и 5 се отменят.
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „когато не се изменят“
се заменят с „и/или за изменение на“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 11. В чл. 21, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „по чл. 20, ал. 2“ се заме
нят с „на изменение на граници и очертания
на обектите на кадастъра“.
2. В т. 2 думите „в случаите по чл. 20,
ал. 1“ се заменят с „извън случаите по т. 1“.
§ 12. В чл. 23 се правят следните допъл
нения:
1. В ал. 1 след думата „кореспонденция“ се
поставя наклонена черта и се добавя „елект
ронен адрес“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Заявителят се счита за уведомен на
посочения от него електронен адрес, ако из
пращащият получи съобщение за доставена
поща.“
§ 13. В чл. 26, ал. 1 се добавя второ изре
чение: „В случаите, в които за изпълнение на
услугата се изисква наличие на правен инте
рес, правото да получи резултата от услугата
има заинтересованото или упълномощено от
него лице.“
§ 14. В чл. 30, ал. 6 изречение второ се
изменя така: „Списък на лицата, оправомо
щени със заповедите по ал. 4, се публикува
на официалната страница на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.“
§ 15. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

2. Създава се ал. 2:
„(2) Оправомощените лица по чл. 30, ал. 4,
които при административното обслужване
обработват лични данни, са длъжни да спаз
ват Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно
защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно сво
бодното движение на такива данни и за отмяна
на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент от
носно защитата на данните), обн., ОВ, L 119 от
4 май 2016 г. (Регламент (ЕС) 2016/679), Закона
за защита на личните данни и раздел VIII.“
§ 16. В чл. 35, ал. 6 изречение второ се
изменя така: „Списък на лицата, оправомо
щени със заповедите по ал. 4, се публикува
на официалната страница на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.“
§ 17. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Оправомощените лица по чл. 35, ал. 4,
които при административното обслужване
обработват лични данни, са длъжни да спазват
Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на
личните данни и раздел VIII.“
§ 18. Създава се раздел VIа:
„Раздел VIа
Административно обслужване с кадастрална
информация от лицата, придобили правоспо
собност по реда на ЗКИР
Чл. 36а. (1) Лице, придобило правоспособ
ност по реда на ЗКИР, което е търговец или е
лице, упражняващо свободна професия, може да
подпомага службите по геодезия, картог рафия
и кадастър при административното обслужване
с кадастрална информация за територията на
цялата страна, за която има одобрени кадас
трална карта и кадастрални регистри.
(2) Правоспособното лице, което желае
да извършва дейността по административно
обслужване, подава заявление до изпълни
телния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа:
1. за физическо лице – трите имена и единен
граждански номер, адрес за кореспонденция,
електронен адрес, адрес на офиса/помеще
нието, където ще се изпълнява дейността,
работно време;
2. за едноличен търговец или юридическо
лице – наименование, БУЛСТАТ, адрес за ко
респонденция, адрес на офиса/помещението,
където ще се изпълнява дейността, работно
време и данни за служител/и на търговеца,
които са правоспособни лица по ЗКИР и ще
извършват дейността – трите имена, единен
граждански номер и електронен адрес.
(4) Към заявлението лицето по ал. 1 при
лага декларации за:
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1. наличието на офис/помещение и необ
ходимата офис техника, обезпечаващи изпъл
нението на дейностите по административно
обслужване;
2. осигуряване на равен достъп до адми
нистративните услуги и информация за тях
(вида и начина на предоставяне на услугите,
дължимите държавни такси, възможностите за
предприемане на административни действия
пред компетентен орган), качествено предос
тавяне на услугите, законност, достъпност,
отговорност, обективност и безпристрастност;
3. спазване изискванията на Регламент (ЕС)
2016/679, на Закона за защита на личните данни
и на раздел VIII при обработване на лични
данни при изпълнение на дейностите по чл. 36в.
(5) Декларацията по ал. 4, т. 3 се подава
и от всички правоспособни физически лица,
служители на едноличния търговец или на
юридическото лице, които ще извършват ад
министративно обслужване.
Чл. 36б. (1) Заявлението и приложените
към него документи се разглеждат от слу
жител на Агенцията по геодезия, картогра
фия и кадастър, определен със заповед на
изпълнителния директор на Агенцията по
геодези я, картографи я и кадаст ър, който
проверява дали са изпълнени изискванията
на чл. 36а, като:
1. п ри изп ъ л нен ие на изиск ва н и я на
чл. 36а в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР
се отбелязва, че правоспособното лице може
да извършва дейността по административно
обслужване;
2. при неизпълнение на изисквания на
чл. 36а правоспособното лице писмено се
уведомява да отстрани установените недос
татъци в определен срок; при неотстраняване
на недостатъците в определения срок пра
воспособното лице се уведомява, че не може
да извършва дейността по административно
обслужване.
(2) Правото за извършване на дейността
по административно обслужване възниква
за правоспособното лице от момента на от
белязване на това обстоятелство в регистъра
по чл. 12, т. 8 от ЗКИР.
Чл. 36в. (1) При извършване на администра
тивното обслужване лицето по чл. 36б, ал. 2
приема и обработва заявления и предоставя
следните официални документи:
1. скица на поземлен имот;
2. скица на сграда;
3. схема на самостоятелен обект;
4. удостоверение за наличие или липса
на данни.
(2) Лицето по чл. 36б, ал. 2 може да прие
ма и заявления за извършване на изменения
на кадастралния регистър на недвижимите
имоти.
Чл. 36г. (1) При приемане и регистриране
на заявление за услуга лицето по чл. 36б, ал. 2
спазва изискванията на раздел III, които са
относими към конкретната услуга, с изключе
ние на разпоредбите относно уведомяването.
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(2) При изпълнение и предоставяне на
услуги лицето по чл. 36б, ал. 2 спазва изис
кванията на раздел IV и раздел VII, които са
относими към конкретната услуга, с изключе
ние на разпоредбите относно уведомяването.
(3) При изпълнение на дейността по адми
нистративно обслужване лицето по чл. 36б,
ал. 2 е длъжно:
1. да спазва принципите на администра
тивното обслужване: осигуряване на равен
достъп до административните услуги и ин
формация за тях – вида и начина на предос
тавяне на услугите, дължимите държавни
такси, възможностите за предприемане на
административни действия пред компетентен
орган; качествено предоставяне на услугите,
законност, достъпност, отговорност, обектив
ност и безпристрастност;
2. да спазва изискванията на Регламент
(ЕС) 2016/679, на Закона за защита на личните
данни и на раздел VIII.
(4) Лицето по чл. 36б, ал. 2 предоставя
официалните документи на хартиен носител,
подписва ги и полага печат. Печатът се изра
ботва за сметка на лицето по чл. 36б, ал. 2
по образец, одобрен със заповед на изпълни
телния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
(5) Лицето по чл. 36б, ал. 2 няма право да
извършва редакции в предоставяните офици
ални документи.
(6) Лицето по чл. 36б, ал. 2 архивира и
съхранява преписките по заявленията, които
са приключени – на хартия или в цифров вид.
(7) При промяна на някое от обстоятел
ствата по чл. 36а, ал. 3 лицето по чл. 36б,
ал. 2 е длъжно да уведоми незабавно писмено
изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
(8) Обстоятелствата по предходната алинея
се отбелязват в регистъра по чл. 12, т. 8 от
ЗКИР.
Чл. 36д. За извършване на административ
ното обслужване на лицето по чл. 36б, ал. 2
се предоставя достъп до административната
информационна система – разглеждане на
пълната информация от кадастралната карта
и кадастралните регистри, заявяване на услу
гите по чл. 36в и получаване на резултатите
от изпълнените услуги.
Чл. 36е. (1) Агенцията по геодезия, кар
тография и кадастър осъществява контрол
на лицето по чл. 36б, ал. 2 за дейността му
по този раздел чрез извършване на планови
проверки и проверки по повод подадени жал
би или сигнали от граждани и организации,
както и по инициатива на служба по геоде
зия, картография и кадастър или браншовите
организации на геодезистите. Проверките
се извършват от служители, определени със
заповед на изпълнителния директор на Аген
цията по геодезия, картография и кадастър.
(2) За извършване на контрола по ал. 1 ли
цето по чл. 36б, ал. 2 е длъжно да осигурява
съдействие на определените служители, да
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предоставя необходимите документи, данни и
справки и да осигурява достъп до помещението/
офиса, в който се извършва административ
ното обслужване. Достъпът се осигурява след
предварително уведомление от Агенцията по
геодезия, картография и кадастър. При необ
ходимост Агенцията по геодезия, картография
и кадастър може да изисква от лицето по
чл. 36б, ал. 2 писмени обяснения.
Чл. 36ж. (1) Дейността на лицето по чл. 36б,
ал. 2 по административно обслужване се
прекратява със заповед на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, карто
графия и кадастър:
1. по писмено искане на лицето по чл. 36б,
ал. 2;
2. при напускане на служител на правоспо
собното юридическо лице или на едноличния
търговец, когато служителят е единствен в
правоспособното юридическо лице или ед
ноличния търговец;
3. при отнемане на правоспособност на
лицето по чл. 36б, ал. 2.
(2) При констатиране неспазване изисква
нията на този раздел:
1. при първо нарушение изпълнителният
директор на Агенцията по геодезия, картог
рафия и кадастър издава заповед, с която
дава указания на лицето по чл. 36б, ал. 2 за
поправяне на констатираното нарушение и
го уведомява, че при следващо нарушение
дейността по административно обслужване
ще бъде прекратена;
2. при следващо нарушение, извършено
в едногодишен срок от влизането в сила на
заповедта по т. 1, дейността на лицето по
чл. 36б, ал. 2 по административно обслужване
се прекратява със заповед на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, карто
графия и кадастър.
(3) Заповедта по ал. 1 и 2 се съобщава на
правоспособното лице и подлежи на обжалва
не по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(4) Достъпът на лицето по чл. 36б, ал. 2 до
административната информационна система
се прекратява незабавно след прекратяване на
дейността му по административно обслужване.
Прекратяването на дейността се отбелязва в
регистъра по чл. 12, т. 8 от Закона за кадас
търа и имотния регистър.
(5) Лицето по чл. 36б, ал. 2, на което е
прекратена дейността по административно
обслужване, може да подаде ново заявле
ние по чл. 36а, ал. 2, ако обстоятелствата,
предизвикали прекратяване на дейността, са
отстранени.“
§ 19. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Всяка услуга за предоставяне
на официален удостоверителен документ може
да бъде предоставяна като обикновена или
бърза. Сроковете за изпълнение на услугите
са определени в приложения № 1 и 2.
(2) Срокът за изпълнение на услугата – из
менение на кадастралната карта и кадаст

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

ралните регистри, е до 14 дни. Когато за
извършване на изменението е необходимо
съгласието или мнението на друг орган, сро
кът за извършване на изменението може да
се удължава, но с не повече от 14 дни.
(3) Срокът за изпълнение на услугите за
почва да се брои от деня, следващ деня на
регистриране на заявлението, и изтича в края
на работния ден на последния ден от срока.
(4) В срока за изпълнение не се включ
ва времето, необходимо за уведомяване на
заинтересованите лица за провеж дане на
административната процедура, свързана със
заявената услуга.
(5) Когато с едно заявление са поискани две
или повече услуги, чието изпълнение изисква
технологична последователност, срокът за
изпълнение на услугите е сборът от сроковете
за всяка една от услугите.“
§ 20. В заглавието на раздел VIII се добавя
второ изречение: „Мерки и средства за защита
на личните данни при предоставяне на услу
ги от кадастралната карта и кадастралните
регистри“.
§ 21. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) В случаите, в които е налице
правно основание, посочено в чл. 6, параграф 1
от Регламент (ЕС) 2016/679, на заявителя се
предоставят услугите по чл. 7, ал. 1 със съдър
жание съгласно чл. 9 и 10, без ограничения
на съдържащите се в тях данни.
(2) Извън случаите по ал. 1 услугите по
чл. 7, ал. 1 се предоставят на заявителя без
данни за единен граждански номер и адрес
на собствениците и носители на други вещни
права.“
§ 22. Създават се чл. 43 и 44:
„Чл. 43. (1) Лицата, които извършват адми
нистративно обслужване по реда на наредбата,
имат право да обработват следните лични дан
ни на потребителите на кадастрални услуги:
три имена, единен граждански номер, адрес,
данни за акт за собственост или други вещни
права върху недвижимите имоти. Обработва
нето на личните данни е единствено за целите
на предоставянето на административни услуги
и извършване на изменения в кадастралната
карта и кадастралните регистри.
(2) Лицата по ал. 1 се регистрират в адми
нистративната информационна система, като
получават потребителски акаунт. Служител на
Агенцията по геодезия, картография и кадас
тър, отговарящ за администриране на потре
бителите, предоставя необходимите права за
достъп до административната информационна
система за изпълнение на правомощията на
лицата по чл. 36б, ал. 2.
Чл. 44. Лицата, които във връзка с адми
нистративното обслужване обработват лични
данни, са длъжни:
1. да гарантират поверителността на предос
тавените им лични данни, включително и по
отношение действията на техните служители;

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

2. да уведомят Агенцията по геодезия, кар
тография и кадастър във всички случаи на на
рушение на сигурността на предоставените им
лични данни в срок до 24 часа от узнаването;
3. да прилагат подходящи технически и
организационни мерки за осигуряване на
сигурността на обработваните лични данни;
4. да изготвят и съхраняват в писмена
форма, включително в електронен вид, до
кументацията, необходима за доказване на
изпълнението на задълженията им, произ
тичащи от приложимото законодателство за
защита на личните данни;
5. след прик лючване на дейност та по
административно обслужване да унищожат
всички лични данни.“
§ 23. В § 1, т. 2 от допълнителната разпо
редба след думата „правомощия“ запетаята и
думите „за които административният орган,
полу чаващ услугата, не събира такса“ се
заличават.
§ 24. Навсякъде в наредбата думите „зе
меделието и храните“ се заменят със „земе
делието, храните и горите“.
§ 25. В § 3 от заключителната разпоредба
на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предос
тавяне на услуги от кадастралната карта и
кадастралните регистри (ДВ, бр. 88 от 2017 г.)
след думата „RegiX“ се поставя запетая и се
добавя „но не по-късно от 22.11.2018 г.“.
§ 26. В таблица 1 от приложение № 1 към
чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
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1. В „Съдържание на резултата“ на ред 2)
думата „собствеността“ се заменя с „единен
граждански номер и адрес на собственик/
носител на друго вещно право“.
2. В „Съдържание на резултата“ се добавя
ред 12) със следното съдържание:
„12) Данни, създадени въз основа на из
точниците по чл. 4.“
§ 27. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът „За заявяване на услуги по
чл. 7, ал. 1, т. 5 заявителят със заявлението
предоставя документи, доказващи правото за
заявяване и получаване, които могат да бъдат:
– документ за самоличност при заявяване
на място;
– документ за собственост или друго вещ
но право;
– удостоверение за наследници;
– пълномощно в случаите на упълномо
щаване;
– удостоверение за гражданско състояние
или копие на акт за гражданско състояние;
– удостоверение, издадено на нормативно ос
нование, за снабдяване с официален документ;
– разрешение за строеж;
– разрешение за ползване;
– друг документ, доказващ правото за зая
вяване и получаване на услуги.“ се заличава.
2. Думите „Таблица 8. Удостоверение по
чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР.“ се заличават.
3. Таблици 1, 2 и 3 се изменят, както следва:

„Таблица 1
Услуга

Скица на поземлен имот

От заявителя:
Форма на заявява
Заявление;
не и необходими
Документ за самоличност – при заявяване на място;
документи
Документ/данни за платена такса.
1) Номер и дата на издаване на скицата;
2) Идентификатор на поземления имот, за който се издава скицата;
3) Трайно предназначение на територията и начин на трайно ползване;
4) Адрес на имота;
5) Площ на имота;
6) Предишен идентификатор;
7) Номер от предходен план;
8) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на поземления
имот и сградите в него, както и граници и номера на съседни имоти и сгради, и
очертанията на зони на ограничения;
9) Категория на земята (за поземлени имоти в земеделска територия); отдел, под
С ъ д ърж а н ие н а отдел – площ, вид на гората (за поземлени имоти в горска територия);
резултата
10) Мащаб на извлечението от кадастралната карта;
11) Идентификатор на сградата/ите, попадащи в поземления имот, предназначение
и площ на сградата/ите, брой (надземни и подземни) етажи;
12) Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете,
удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
13) Площта на имота, попадаща в зоните на ограничения, както и номерата на зо
ните, основанията за нанасянето им в кадастралната карта и вида на ограниченията;
14) Данни за акта за одобряване на кадастралната карта и за заповедта за изменение
или датата на последното изменение, засягащо имота;
15) Номер и дата на заявлението, по което се издава скицата;
16) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и елек
тронен подпис, когато е електронен документ.
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Скица на поземлен имот
7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга.
Електронен документ в PDF формат;
Документ на хартия.
Няма

Таблица 2
Услуга

Скица на сграда

От заявителя:
Заявление;
Документ за самоличност – при заявяване на място;
Документ/данни за платена такса.
1) Номер и дата на издаване на скицата;
2) Идентификатор на сградата, за която се издава скицата;
3) Предназначение на сградата;
4) Адрес на сградата;
5) Площ на сградата;
6) Предишен идентификатор;
7) Брой (надземни и подземни) етажи и брой самостоятелни обекти в сградата;
8) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата,
включително очертанията на подземната част, както и граници на съседните сгради
С ъ д ърж а н ие н а при сключено застрояване;
резултата
9) Мащаб на извлечението от кадастралната карта;
10) Идентификаторът на поземления имот, в който попада сградата (идентифи
каторите на поземлените имоти, когато сградата попада в повече от един имот);
11) Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете,
удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
12) Данни за акта за одобряване на кадастралната карта и за заповедта за измене
ние или датата на последното изменение, засягащо сградата;
13) Номер и дата на заявлението, по което се издава скицата;
14) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и елек
тронен подпис, когато е електронен документ.
Срок за изпълне 7 работни дни – обикновена услуга;
ние
3 работни дни – бърза услуга.
Форма на предос Електронен документ в PDF формат;
тавяне
Документ на хартия.
Срок на валидност Няма
на документа
Форма на заявява
не и необходими
документи

Таблица 3
Услуга

Схема на самостоятелен обект

От заявителя:
Форма на заявява
Заявление;
не и необходими
Документ за самоличност – при заявяване на място;
документи
Документ/данни за платена такса.
1) Номер и дата на издаване на схемата;
2) Идентификатор на самостоятелния обект, за който се издава схемата;
3) Предназначение на самостоятелния обект;
4) Адрес на самостоятелния обект;
5) Площ на самостоятелния обект;
6) Брой нива в самостоятелния обект;
7) Етаж в сградата, на който се намира самостоятелният обект;
8) Предишен идентификатор;
9) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата,
включително очертанията на подземната част, прилежащите улици, както и грани
С ъ д ърж а н ие н а ците на съседните сгради при сключено застрояване. В контура на сградата е нане
сено очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;
резултата
10) За самостоятелен обект в съоръжение на техническата инфраструктура – из
влечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на съоръжението
или част от него. В контура на съоръжението е нанесено очертанието на самостоя
телния обект в съответствие с местоположението му;
11) Графични части за всеки етаж, на който е разположен самостоятелният обект,
съдържащи очертанията на самостоятелния обект на етажа и номера му, надпис
за предназначението на самостоятелния обект, ако не е жилище, съседните само
стоятелни обекти с номерата им и общи части на етажа;
12) Идеалните части от общите части на сградата и прилежащите части към са
мостоятелния обект;
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Схема на самостоятелен обект

Услуга

13) Идентификаторите на съседните самостоятелни обекти на етажа, както и съ
седите под и над обекта;
14) Идентификатор, брой етажи и предназначение на сградата/съоръжението, в
които попада самостоятелният обект;
15) Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете,
удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
16) Данни за акта за одобряване на кадастралната карта и за заповедта за изменение
или датата на последното изменение, засягащо самостоятелния обект;
17) Номер и дата на заявлението, по което се издава схемата;
18) Данни за издателя на схемата, подпис и печат за документ на хартия и елек
тронен подпис, когато е електронен документ.
Срок за изпълне
ние
Форма на предос
тавяне
Срок на валидност
на документа

7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга.
Електронен документ в PDF формат;
Документ на хартия.
Няма

“
4. В таблици 4 и 5 относно „Форма на заявяване и необходими документи“ под думата „Заяв
ление“ на нов ред се добавя „Документ/данни за платена такса“.
5. Таблици 6 и 7 се изменят, както следва:
„Таблица 6
Скица-проект за изменение на поземлен имот
От заявителя:
Заявление;
Документ за самоличност – при заявяване на място;
Документ за собственост или друго вещно право – представя се, ако не е вписан
в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с иден
тификатор по реда на ЗКИР;
Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата – при липса на до
кумент за собственост или друго вещно право;
Удостоверение за наследници;
Пълномощно – в случаите на упълномощаване;
Форма на заявява
Удостоверение за идентичност на лица с различни имена – при необходимост;
не и необходими
Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състоя
документи
ние – в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа
за собственост е посочен само един от съпрузите;
Документ/данни за платена такса;
№ на удостоверение за приет проект за изменение, съответстващ на обекта, за
който се издава скицата-проект, или име на заявителя.
Служебно:
Документ за собственост или друго вещно право или данни за документа – ако
документът е вписан в службата по вписванията и/или за него има създадена
имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;
Удостоверение за актуален адрес – от общинската администрация – при необходимост.
1) Номер и дата на скицата-проект;
2) Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за засегнатите от из
менението имоти;
3) Данни за заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните
регистри и за заповедта за изменение или датата на последното изменение в за
сегнатите имоти;
4) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб в обхвата на проекта
с данни от проекта за изменение, съдържащ новите граници, новите номера на
имотите, номерата и координатите на граничните точки, включително очертанията
С ъ д ърж а н ие н а на зони на ограничения;
5) Мащаб на изображението;
резултата
6) Идентификатори на имотите, съседни на новообразуваните имоти;
7) Описание на изменението, което ще настъпи с актуализацията на проекта;
8) Данни за новообразуваните имоти с техните идентификатори, площ, трайно
предназначение и начин на трайно ползване;
9) Площ на новообразувания имот, попадащ в зона на ограничение, както и но
мера на зоната, основанието за нанасянето є в кадастралната карта и вида на
ограничението;
10) Данни за заявлението, с което е заявено издаването на скицата-проект;
11) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и елек
тронен подпис за електронен документ.
Услуга

БРОЙ 86
Услуга
Срок за изпълне
ние
Форма на предос
тавяне
Срок на валидност
на документа
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Скица-проект за изменение на поземлен имот
7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга.
Електронен документ в PDF формат;
Документ на хартия.
6 месеца от датата на приемане на проекта или до решаване на съдебен спор или до
приключване на административно производство пред друг административен орган.

Таблица 7
Услуга

Схема-проект за изменение на самостоятелен обект

От заявителя:
Заявление;
Документ за самоличност – при заявяване на място;
Документ за собственост или друго вещно право – представя се, ако не е вписан
в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с иден
тификатор по реда на ЗКИР;
Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата – при липса на до
кумент за собственост или друго вещно право;
Удостоверение за наследници;
Пълномощно – в случаите на упълномощаване;
Форма на заявява
Удостоверение за идентичност на лица с различни имена – при необходимост;
не и необходими
Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състоя
документи
ние – в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа
за собственост е посочен само един от съпрузите;
Документ/данни за платена такса;
№ на удостоверение за приет проект за изменение, съответстващ на обекта, за
който се издава скицата-проект, или име на заявителя.
Служебно:
Документ за собственост или друго вещно право или данни за документа – ако
документът е вписан в службата по вписванията и/или за него има създадена
имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;
Удостоверение за актуален адрес – от общинската администрация – при необходимост.
1) Номер и дата на схемата-проект;
2) Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за засегнатите от из
менението самостоятелни обекти;
3) Данни за заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните
регистри и за заповедта за изменение или датата на последното изменение за за
сегнатите самостоятелни обекти;
4) Извлечение от кадастралната карта с границите на сградата или част от нея,
включително очертанията на подземната част или част от нея, част от прилежа
щите улици, както и от границите на съседните сгради при сключено застрояване,
изобразени в подходящ мащаб. В контура на сградата се изобразяват очертанията
на самостоятелните обекти, засегнати от изменението;
5) За самостоятелен обект в съоръжение на техническата инфраструктура – извле
чение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на съоръжението или
част от него. В контура на съоръжението е нанесено очертанието на самостоятелния
С ъ д ърж а н ие н а обект, засегнат от изменението;
6) Мащаб на изображението;
резултата
7) Графична част, съдържаща за всеки етаж, на който са разположени самостоя
телните обекти:
– контурите на самостоятелните обекти, които ще се изменят, номерата им и над
пис за предназначението, когато не са жилища;
– проектни контури, нови (проектни) номера и надпис за предназначението на
новообразуваните самостоятелни обекти, когато не са жилища;
8) Описание на изменението, което ще настъпи с актуализацията на проекта;
9) Данни за новообразуваните самостоятелни обекти с техните идентификатори,
площ, предназначение, етаж и нива;
10) Прилежащи части и идеални части от общите части на сградата за новообра
зуваните самостоятелни обекти;
11) Данни за заявлението, с което е заявено издаването на схемата-проект;
12) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и елек
тронен подпис за електронен документ.
Срок за изпълне 7 работни дни – обикновена услуга;
ние
3 работни дни – бърза услуга.
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Схема-проект за изменение на самостоятелен обект

Услуга

Форма на предос Електронни документи в PDF формат;
тавяне
Документи на хартия.
6 месеца от датата на приемане на проекта или до решаване на съдебния спор
Срок на валидност
или до приключване на административно производство пред друг администра
на документа
тивен орган.
“

6. Таблица 8 се отменя.
7. В таблица 9 се правят следните изменения и допълнения:
а) относно „Форма на заявяване и необходими документи“ думите „Документи от заинте
ресованите лица, доказващи правото за заявяване и получаване на официални документи.“ се
заменят с „Документ/данни за платена такса“;
б) относно „Съдържание на резултата“:
ба) на ред 2) думите „без данни за собствеността“ се заличават;
бб) на ред 3) след думата „заявлението“ се добавя „без данни за единен граждански номер
и адрес на собственик/носител на друго вещно право“.
8. Таблици 10, 11, 12 и 13 се изменят, както следва:
„Таблица 10
Услуга

Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите
имоти за поземлен имот към минал момент

От заявителя:
Форма на заявя
Заявление;
ване и необходи
Документ за самоличност – при заявяване на място;
ми документи
Документ/данни за платена такса.
1) Номер и дата на издаване на извлечението;
2) Идентификатор на поземления имот, за който се издава извлечението;
3) Трайно предназначение на територията и начин на трайно ползване;
4) Адрес на имота;
5) Площ на имота;
6) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на поземления
имот и сградите в него, както и граници на съседни имоти и сгради, и очертанията
на зони на ограничения;
7) Мащаб на извлечението от кадастралната карта;
8) Идентификатор на сградата/ите, брой (надземни и подземни) етажи, брой са
С ъ д ърж а н ие н а мостоятелни обекти, предназначението и площта на сградата/ите, попадащи в
резултата
поземления имот;
9) Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете,
удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
10) Площта на имотите, попадащи в зоните на ограничения, както и номерата на
зоните, основанията за нанасянето им в кадастралната карта и вида на ограниченията;
11) Данни за акта за одобряване на картата и за заповедта за изменение или датата
на последното изменение, засягащо имота;
12) Дата на актуалност на данните;
13) Номер и дата на заявлението, по което се издава документът;
14) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и елек
тронен подпис, когато е електронен документ.
Срок за изпълне 7 работни дни – обикновена услуга;
ние
3 работни дни – бърза услуга.
Форма на предос Електронен документ в PDF формат;
тавяне
Документ на хартия.
Срок на валидност
Няма
на документа

Таблица 11
Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите
имоти за сграда към минал момент
От заявителя:
Форма на заявява
Заявление;
не и необходими
Документ за самоличност – при заявяване на място;
документи
Документ/данни за платена такса.
Услуга
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Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите
имоти за сграда към минал момент
1) Номер и дата на издаване на извлечението;
2) Идентификатор на сградата, за която се издава извлечението;
3) Предназначение на сградата;
4) Адрес на сградата;
5) Площ на сградата;
6) Брой (надземни и подземни) етажи и брой самостоятелни обекти в сградата;
7) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата,
включително очертанията на подземната част, както и границите на съседните
сгради при сключено застрояване;
С ъ д ърж а н ие н а 8) Мащаб на извлечението от кадастралната карта;
резултата
9) Идентификаторите на поземлените имоти, в които попада сградата, предназна
чението на територията, начините на трайно ползване и площта им;
10) Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете,
удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
11) Данни за акта за одобряване на картата и за заповедта за изменение или датата
на последното изменение, засягащо сградата;
12) Дата на актуалност на данните;
13) Номер и дата на заявлението, по което се издава документът;
14) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и елек
тронен подпис, когато е електронен документ.
Срок за изпълне 7 работни дни – обикновена услуга;
ние
3 работни дни – бърза услуга.
Форма на предос Електронен документ в PDF формат;
тавяне
Документ на хартия
Срок на валидност
Няма
на документа
Услуга

Таблица 12
Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите
имоти за самостоятелен обект към минал момент
От заявителя:
Форма на заявява
Заявление;
не и необходими
Документ за самоличност – при заявяване на място;
документи
Документ/данни за платена такса.
1) Номер и дата на издаване на извлечението;
2) Идентификатор на самостоятелния обект, за който се издава извлечението;
3) Предназначение на самостоятелния обект;
4) Адрес на самостоятелния обект;
5) Площ на самостоятелния обект;
6) Брой нива в самостоятелния обект;
7) Етаж в сградата, на който се намира самостоятелният обект;
8) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата,
включително очертанията на подземната част, прилежащите улици, както и границите
на съседните сгради при сключено застрояване. В контура на сградата се изобра
зява очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;
9) За самостоятелен обект в съоръжение на техническата инфраструктура – извле
чение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на съоръжението или
част от него. В контура на съоръжението е нанесено очертанието на самостоятелния
обект в съответствие с местоположението му;
С ъ д ърж а н ие н а 10) Графични части за всеки етаж, на който е разположен самостоятелният обект,
резултата
съдържащи очертанията на самостоятелния обект на етажа и номера му, предназ
начението на самостоятелния обект, ако не е жилище, съседните самостоятелни
обекти с номерата им и общите части на етажа;
11) Идеалните части от общите части и прилежащите части към самостоятелния обект;
12) Идентификаторите на съседните самостоятелни обекти на етажа, както и съ
седите под и над обекта;
13) Идентификатор, брой (надземни и подземни) етажи и предназначение на сгра
дата, в която попада самостоятелният обект;
14) Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете,
удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
15) Данни за акта за одобряване на картата и за заповедта за изменение или датата
на последното изменение, засягащо самостоятелния обект;
16) Дата на актуалност на данните;
17) Номер и дата на заявлението, по което се издава схемата;
18) Данни за издателя на схемата, подпис и печат за документ на хартия и елек
тронен подпис, когато е електронен документ.
Услуга
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Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите
имоти за самостоятелен обект към минал момент
Срок за изпълне 7 работни дни – обикновена услуга;
ние
3 работни дни – бърза услуга.
Форма на предос Електронен документ в PDF формат;
тавяне
Документ на хартия.
Срок на валидност
Няма
на документа
Услуга

Таблица 13
Наименование
на услуга
Форма на заявява
не и необходими
документи

С ъ д ърж а н ие н а
резултата

Извлечение от кадастралната карта, кадастралните регистри и/или от специализирани карти по видове данни, избрани от заявителя
От заявителя:
Заявление;
Документ за самоличност – при заявяване на място;
Документ/данни за платена такса.
1) Данни от кадастралната карта за заявените обекти;
2) Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за заявените обекти
на кадастъра;
3) Данни от регистъра на геодезическата основа;
4) Координати на подробни точки от границите на заявените обекти;
5) Данни за зоните на ограничения;
6) Номер и дата на заповедта за одобряване на кадастралната карта, номер и дата
на заповедта или дата на последното изменение за всеки имот;
7) Обхват на приети проекти за изменение в границите на обектите на кадастъра,
номер и дата на заявлението за изменение;
8) Граници и идентификатори на проектни имоти;
9) Основни кадастрални данни за недвижимите имоти, обекти на кадастъра, из
менени в посочен период от време;
10) Данни от специализираните карти, приети или предоставени на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър;
11) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и елек
тронен подпис, когато е електронен документ.
3 работни дни – обикновена услуга;
1 работен ден – бърза услуга.
Електронен документ в PDF формат или във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР;
Документ на хартия.

Срок за изпълне
ние
Форма на предос
тавяне
Срок на валидност
Няма
на документа

“
9. В таблици 14 и 15 относно „Форма на заявяване и необходими документи“ под думата
„Заявление“ на нов ред се добавя „Документ/данни за платена такса“.
10. Таблица 16 се изменя, както следва:
„Таблица 16
Удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри
От заявителя:
Форма на заявява
Заявление;
не и необходими
Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри;
документи
Документ/данни за платена такса.
1) Номер и дата на удостоверението;
2) Номер и дата на заявлението, с което е поискано издаване на удостоверението за
приемане на проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри;
3) Име на собственик на имота/възложител на проекта за изменение на кадас
тралната карта и кадастралните регистри, на когото се издава удостоверението;
3) Становище за съответствие на предоставените документи с нормативно опреде
С ъ д ърж а н ие н а лените документи за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри;
4) Становище за допустимост на исканото изменение въз основа на предоставените
резултата
в заявлението документи и нормативно определените изисквания;
5) Аргументирано заключение, в което се посочва приемане, приемане при опреде
лени условия и срок за изпълнението им или неприемане на проекта за изменение
на кадастралната карта и кадастралните регистри;
6) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документа на хартия и елек
тронен подпис за електронен документ;
7) Приложение – графичната част от проекта за изменение.
Наименование
на услуга
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ние
Форма на предос
тавяне
Срок на валидност
на документа
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Удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри
10 работни дни – обикновена услуга;
5 работни дни – бърза услуга.
Електронен документ в PDF формат;
Документ на хартия.
6 месеца от датата на приемане на проекта или до решаване на съдебен спор или до
приключване на административно производство пред друг административен орган.

Заключителна разпоредба
§ 28. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 27, т. 3, 5, 7 и 8 относно съ
държанието на резултата, описано за услугите
в таблици 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 и 13, които
влизат в сила след изтичане на срока по § 4,
ал. 2 от преходните и заключителните разпо
редби на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за
предоставяне на услуги от кадастралната карта
и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 83
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2017 г.; изм.,
бр. 8 от 2019 г.).
Министър:
Петя Аврамова
8210

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1599-НС
от 30 октомври 2019 г.

относно обявяване на Руслан Здравков Тошев
за народен представител в Трети изборен
район – Варна, в 44-то Народно събрание
С писмо вх. № НС-02-19 от 30 октомври
2019 г. в ЦИК е получено Решение на На
родното събрание от 30 октомври 2019 г., с
което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Конституцията на Република България са
прекратени пълномощията на Лиляна Пав
лова Павлова като народен представител от
Трети изборен район – Варненски, издигната
от партия ГЕРБ в 44-то Народно събрание.
Централната избирателна комисия следва
да обяви за народен представител следващия
в листата предвид предсрочното прекратяване
пълномощията на Лиляна Павлова Павлова.
След извършена проверка на списък А и спи
сък Б по многомандатни изборни райони се
установи, че следващият кандидат в листата
на партия ГЕРБ е Руслан Здравков Тошев.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява Руслан Здравков Тошев за наро
ден представител в 44-то Народно събрание

“
от листата на партия ГЕРБ от Трети изборен
район – Варненски.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
8367

РЕШЕНИЕ № 1600-НС
от 30 октомври 2019 г.
относно обявяване на Мария Йорданова Цвет
кова за народен представител в Тридесет и
първи изборен район – Ямболски, в 44-то
Народно събрание
С писмо вх. № НС-02-19 от 30 октомври
2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народно
то събрание от 30 октомври 2019 г., с което на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Консти
туцията на Република България са прекратени
пълномощията на Волен Николов Сидеров
като народен представител от Тридесет и първи
изборен район – Ямболски, издигнат от коа
лиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ,
АТАКА и ВМРО“ в 44-то Народно събрание.
Централната избирателна комисия следва
да обяви за народен представител следващия
в листата предвид предсрочното прекратяване
пълномощията на Волен Николов Сидеров.
След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се
установи, че следващият кандидат в листа
та на коал иция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИО
ТИ – НФСБ, АТА К А и ВМРО“ е Мари я
Йорданова Цветкова.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява Мария Йорданова Цветкова за
народен представител в 44-то Народно събра
ние от листата на коалиция „ОБЕДИНЕНИ
ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАК А и ВМРО“ от
Тридесет и първи изборен район – Ямболски.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
8368
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ЗАПОВЕД № 2618
от 24 октомври 2019 г.
На основание чл. 151, ал. 4 от Закона за кре
дитните институции във връзка с чл. 3 и чл. 7,
ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 от 2008 г. за условията
и реда за включване и изключване във/от спи
съка на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от Закона
за кредитните институции с оглед постъпило
предложение от „КПМГ Одит“ – ООД, за включ
ване на Севдалина Николаева Димова в списъка
на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за
кредитните институции и във връзка с постъ
пили молби от Цветелинка Георгиева Колева и
Маргарита Томова Голева за изключването им
от утвърдения със Заповед № 1623 от 9.11.2016 г.
на председателя на Върховния административен
съд списък на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от
Закона за кредитните институции разпореждам:
1. Изключвам от списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции
Цветелинка Георгиева Колева с адрес: София, кв.
Стрелбище, бул. България № 45/А.
2. Изключвам от списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институ
ции Маргарита Томова Голева с адрес: София,
бул. България № 45/А.
3. Включвам в списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции
Севдалина Николаева Димова с адрес: София,
бул. България № 45/А, тел. 02/969 73 00, ел. поща:
sdimova@kpmg.com.
На основание чл. 7, ал. 4 от Наредба № 5
от 2008 г. за условията и реда за включване и
изключване във/от списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните инсти
туции настоящата заповед да бъде изпратена
за обнародване в „Държавен вестник“ и да се
публикува на интернет страницата на Върховния
административен съд.

8203

Председател:
Г. Чолаков

ЗАПОВЕД № 2619
от 24 октомври 2019 г.
На основание чл. 151, ал. 4 от Закона за кре
дитните институции във връзка с чл. 8, ал. 1 и
5 от Наредба № 5 от 2008 г. за условията и реда
за включване и изключване във/от списъка на
вещите лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кре
дитните институции разпореждам:
I. Утвърждавам актуализиран списък на вещите
лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните
институции, както следва:

1. Богданка Димитрова Соколова с адрес: Со
фия, бул. България № 51Б, ет. 4, тел.: 02/421 06 57,
0882 497 003, ел. поща: bdo@bdo.bg.
2. Силвия Георгиева Пенева с адрес: Со
фи я, бул. А лександър Стамболийск и № 103,
ет. 6, тел.: 02/802 33 00, 0888 838 990, ел. поща:
speneva@deloittece.com.
3. Асен Георгиев Димов с адрес: София,
бул. Александър Стамболийски № 103, ет. 6, тел.
0888 222 457, ел. поща: adimov@deloittece.com.
4. Красимир Асенов Хаджидинев с адрес:
София, бул. България № 45А, тел.: 02/969 74 02,
0888 336 422, ел. поща: khadjidinev@kpmg.com.
5. Росица Любенова Райкинска-Ботева с адрес:
София, бул. Мария-Луиза № 9 – 13, ет. 8, тел.
02/935 52 00, ел. поща: rositsa.boteva@bg.pwc.com.
6. Милка Чавдарова Дамянова с адрес: София,
бул. Мария-Луиза № 9 – 13, ет. 8, тел.: 02/935 52 00,
ел. поща: milka.damyanova@bg.pwc.com.
7. Анна Веселинова Ботева-Георгиева с ад
рес: София, бул. Мария-Луиза № 9 – 13, ет. 8,
тел.: 02/935 52 0 0, 0895 444 028, ел. поща:
anna.boteva@bg.pwc.com.
8. Севдалина Николаева Димова с адрес:
София, бул. България № 45/А, тел. 02/969 73 00,
ел. поща: sdimova@kpmg.com.
II. На основание чл. 8, ал. 5 от Наредба № 5
от 2008 г. за условията и реда за включване и
изключване във/от списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните инсти
туции настоящата заповед да бъде изпратена
за обнародване в „Държавен вестник“ и да се
публикува на интернет страницата на Върховния
административен съд.

8204

Председател:
Г. Чолаков

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1113-НИФ
от 10 октомври 2019 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Коми
сията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 177,
ал. 2 от Закона за дейността на колективните
инвестиц ионни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране Комисията за финансов
надзор реши:
Издава разрешение на УД „Експат Асет Ме
ниджмънт“ – ЕАД, със седалище и адрес на уп
равление – София 1000, ул. Г. С. Раковски № 96А,
за организиране и управление на национален
договорен фонд от отворен тип „Expat Bulgaria
Short SOFIX“.
Вписва „Expat Bulgaria Short SOFIX“ като
национален договорен фонд от отворен тип във
водения от Комисията за финансов надзор ре
гистър по чл. 30, ал. 1, т. 6 от ЗКФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане
и допускане до търговия на регулиран пазар на
дялове, издадени от национален договорен фонд
от отворен тип „Expat Bulgaria Short SOFIX“.
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Потвърждава документа с ключова информа
ция за инвеститорите на национален договорен
фонд от отворен тип „Expat Bulgaria Short SOFIX“.
Вписва емисията дялове и национален дого
ворен фонд от отворен тип „Expat Bulgaria Short
SOFIX“ („Експат България Шорт Софикс“) като
емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН,
воден от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН реше
нието може да бъде обжалвано по съдебен ред
пред Административния съд – София област, в
14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването
на решението не спира изпълнението на инди
видуалния административен акт. При обжалване
чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс
не се прилага.
Председател:
Б. Атанасов

8217

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
РЕШЕНИЕ № 470
от 25 септември 2019 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6
от ЗУТ във връзка с изискванията за ОУП в
чл. 16 – 34 от Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове
Общинският съвет – гр. Вълчедръм, реши:
Одобрява общ устройствен план на община
Вълчедръм с включени следните графични и
текстови материали:
1. Текстови материали:
Обяснителна записка с Правила и нормативи
за прилагане на ОУП;
Правила и нормативи за устройство и за
строяване;
Устройствени режими на териториите с кул
турно-историческо наследство;
Приложения – недвижими културни ценности
на територията на община Вълчедръм (Списък
на НКЦ, Списък на регистрираните археологи
чески обекти, списък и картотека на военните
паметници и др.).
2. Графични материали:
ОУП (окончателен проект);
Опорен план;
ОУП – детайл гр. Вълчедръм;
Схема енергийни обекти и далекосъобщения;
Схема водоснабдяване и канализация;
Схема за природозащита;
Схема за защита и опазване на обектите на
недвижимото културно наследство;
Схема на защитените от бедствия територии.
Председател:
А. Минин

8241

ОБЩИНА ЗАВЕТ
РЕШЕНИЕ № 510
от 17 октомври 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Завет,
реши:
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1. Одобрява общия устройствен план на община
Завет с включени графични и текстови материали.
2. Възлага на кмета на община Завет да
представя в РИОСВ – Русе, годишен доклад по
наблюдението и контрола при прилагането на
ОУП на община Завет не по-късно от 1 юли на
всяка следваща година.
3. Съгласно чл. 127, ал. 9 ЗУ Т кметът на
общината представя за приемане от общинския
съвет ежегоден доклад за изпълнението на общия
устройствен план на общината, съответно на
населеното място или селищното образувание, и
прави предложения за изменение на плана, ако
такова се налага.
Председател:
Е. Исмаил
8215
59. – Министърът на енергетиката на ос
нование постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скал
нооблицовъчни материали, в площ „Дороти-2“,
разположена в землищата на селата Горна Кре
мена и Кален, община Мездра, област Враца, и
описана със следните координати в координатна
система БГС 2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4788024

236528

2.

4787972

237658

3.

4787493

237636

4.

4787503

237406

5.

4787624

237381

6.

4787731

237246

7.

4787667

236883

8.

4787558

236637

9.

4787818

236649

10.

4787875

236388

11.

4787804

236347

12.
4787877
236126
8222
2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-103 от 28.10.2019 г. за обект: Обход на
гр. Камено – Път III-6008 „Лу койл – Нефто
хим – Камено“ от км 14+700 до км 16+000 и
Път III-5392 „Камено – Братово“ от км 9+900
до км 10+926, при условията на чл. 60 от АПК.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър
ховния административен съд в 30-дневен срок
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от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8364
65. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-104 от 30.10.2019 г. за обект: „Модернизация
на железопътна линия София – Пловдив: Желе
зопътни участъци София – Елин Пелин и Елин
Пелин – Септември“, на следните етапи: „Рекон
струкция на съществуващо приемно здание – Гара
Ихтиман – реконструкция, разположена в земли
щето на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област“; „Реконструкция на съществуващо приемно
здание – Гара Белово – реконструкция, разполо
жена в землището на гр. Белово, община Белово,
Софийска област“; „Модернизация на Междугарие
Белово – Септември, жп участък от км 94+765 до
км 98+162,33 по Път 1 – Двупътна електрифицира
на железопътна инфраструктура – модернизация,
разположена в землището на Септември, община
Септември, област Пазарджик“. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8365
70. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-105 от 30.10.2019 г. за обект: „Автомаги
страла „Хемус“, участъци от км 310+940 до км
317+360, от км 318+820 до км 322+763 и от км
322+803 до км 327+260“, при условията на чл. 60
от АПК. Предварителното изпълнение може да
се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8366
95. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основа
ние чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № С190002-0910000761/3.10.2019 г. възлага на „Форъс“ – ООД,
с ЕИК 127557042, с адрес: Шумен, ул. Владай
ско въстание № 5, вх. 2, ет. 7, ап. 43, следната
недвижима вещ: самостоятелен обект в сграда,
КИД 07079.651.255.1.65 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния ди
ректор на АГКК, последно изменени със Заповед
№ КД-14-02-731 от 14.05.2010 г. на началника на
СГКК – Бургас, с предназначение: за търгов
ска дейност, с брой нива на обекта: 1, с площ
72,64 кв. м ведно с 8,86 кв. м ид.ч. от общите час
ти на сградата и 0,747 % ид.ч. от правото на строеж
върху УПИ ІІ-38 с идентификатор 07079.651.255,
в който е построена жилищна сграда № 1, на
миращ се в Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 361,
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вх. А, ет. 0, със съседни самостоятелни обекти
в сградата: 07079.651.255.1.68, 07079.651.255.1.66,
07079.651.255.1.74, 07079.651.255.1.72, 07079.651.255.1.73,
07079.651.255.1.71, 07079.651.255.1.7, 07079.651.255.1.6,
07079.651.255.1.8.
8259
78. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Стара
Загора, на основание чл. 253 от ДОПК с по
становление за възлагане на недвижим имот с
изх. № С190024-091-0000598/19.08.2019 г. възлага
на Коста Василев Петров с адрес: Казанлък, ж.к.
Изток № 39, следния недвижим имот: търговски
обект (магазин), КИД 18157.501.975.2.14, адрес на
имота: гр. Гурково, п.к. 6199, бул. Княз Александър
Батенберг № 17, ет. 1; самостоятелният обект се
намира в сграда № 2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 18157.501.975, предназна
чение на самостоятелния обект: за търговска
дейност, брой нива на обекта: 1; застроената
площ е 82 кв. м; съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 18157.501.975.2.15,
18157.501.975.2.13, под обекта: няма, над обекта:
няма, за сумата 27 100 лв.
8258
22. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурси
за главни асистенти в област на висше образо
вание 7. Здравеопазване и спорт, професионал
но направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“: за препода
ването по специалност „Медицинска сестра“ за
Катедрата по здравни грижи – двама; за препода
ването по специалност „Акушерка“ за Катедрата
по здравни грижи – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки
и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло
море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс
+359 2 9432 579 (Сектор „Наука“ – ФОЗ).
8284
24. – Мед и ц и нск и я т у н и верси т е т – П левен, обявява въз основа на Решение № 241 от
25.04.2019 г. на Министерския съвет и решение
на академичния съвет от 14.10.2019 г. конкурси
за докторанти по следните специалности (учебна
2019/2020 г.):
Области на висше об
Форми на
Ши разование, професио
обучение
фър нални направления и
докторски програми редовна задочна
7.1. Медицина
Обща хирургия

2

Медицинска радиоло
гия и рентгенология

1

Анестезиология и ин
тензивно лечение

-

2

Урология

1

-

4.3. Биологически науки
Медицинска биология
Всичко

2

-

5

3

За участие в конкурса се подават следните
документи: 1. заявление до ректора; 2. нотариално
заверено копие от диплома за придобита образо
вателно-квалификационна степен „магистър“ с

БРОЙ 86

ДЪРЖАВЕН

приложението или уверение за успешно положени
държавни изпити; 3. автобиография (европейски
формат); 4. списък с публикациите, ако има та
кива; 5. апликационен формуляр; 6. документ за
платена такса за изпит по специалност и изпит
по чужд език; 7. две снимки; 8. декларация за
обработка на лични данни. Срок за подаване
на документи за участие в конкурсите за докто
рантура в Медицинския университет – Плевен –
2 месеца считано от датата на обнародване в
„Държавен вестник“. Приемът на документи се
извършва в Медицинския университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски № 1, ет. 2, стая 247, сл. тел.
064/884-103.
8246
8. – Институтът по биоразнообразие и еко
системни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София,
обявява конкурс за: академичната длъжност
доцент по професионално направление 4.3. Био
логични науки, научна специалност „Екология и
опазване на екосистемите“ за нуждите на секция
„Флора и растителност“ на отдел „Растително и
гъбно разнообразие и ресурси“ – един; академич
ната длъжност доцент по професионално направ
ление 4.3. Биологични науки, научна специалност
„Хидробиология“ за нуждите на секция „Биоразно
образие и процеси в сладководни екосистеми“ към
отдел „Водни екосистеми“ – един, двата със срок
за подаване на документи 2 месеца от обнарод
ването в „Държавен вестник“. Изискванията към
кандидатите и документите по конкурса са пуб
ликувани на сайта на института: www.iber.bas.bg.
С п ра вк и: п ри нау ч н и я с ек р е т ар на И БЕИ
(тел. 0879 499 178, e-mail: katyageor@gmail.com).
Документи се подават в деловодството на ИБЕИ,
бул. Цар Освободител № 1.
8240
55. – Институтът по органична химия с Център
по фитохимия при БАН – София, обявява кон
курс за академичната длъжност главен асистент
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Органична химия“
за нуждите на лаб. „Органични реакции върху
микропорести материали“. Срок за подаване
на документи – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206,
тел. (02) 872 48 17.
8264
8. – Институтът по консервиране и качество
на храните – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, анулира обявените с обяв
ление № 7513 конкурси за главен асистент (ДВ,
бр. 79, стр. 29) и вместо тях обявява конкурси за
главен асистент по професионално направление
5.12. Хранителни технологии: научна специалност
„Технология на продуктите за обществено хра
нене“ – един, и научна специалност „Технология
на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарски
продукти“ – един, със срок 2 месеца от обна
родването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в института, Пловдив, бул. Васил
Априлов № 154, тел. 032/942-109.
8216
78. – Научноизследователският институт по
медицина и обществено здраве – Пловдив, на
основание Заповед № 108 от 24.10.2019 г. на ди
ректора на НИМОЗ обявява конкурс за заемане
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на академична длъжност професор по 03.01.45.
Акушерство и гинекология, научна специалност
7.1. Медицина, област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, научна област „Меди
цински науки“, професионално направление „Ме
дицина“, в Департамента по хирургични науки,
Секция по акушерство и гинекология. Конкурсът
е със срок за подаване на документите 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“ счита
но от деня, следващ обнародването. Подробна
информация за конкурса и за необходимите до
кументи за участие се съдържа в Заповед № 108
от 24.10.2019 г. и може да се получи от сектор
„Човешк и ресу рси“ п ри НИМОЗ – П ловдив
4000, ул. Дружба № 7 – 9, всеки работен ден от
8 до 12 ч. и от 14 до 16,30 ч. За справки – тел.:
032/394476 и 0876/555835.
8279
2. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС
е издадена заповед за отчуждаване на недвижим
имот, попадащ в улична регулация, в обхвата на
обект – публична общинска собственост: „Из
граждане на бул. Тодор Каблешков, в участъка
от ул. Луи Айер до ул. Емилиян Станев – по
етапно“, район „Триадица“, София, подлежащ
на отчуждаване, съгласно влязъл в сила подро
бен устройствен план, както следва: Заповед за
отчуждаване № СОА19-РД40-152 от 10.09.2019 г.
на кмета на Столичната община на поземлен
имот с проектен идентификатор 68134.1006.1754
(застроен), с площ за отчуждаване 325 кв. м, за
едно с намиращата се в имота сграда с проектен
идентификатор 68134.1006.1754.1, с площ 48 кв. м и
сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1754.3,
с площ 53 кв. м, които представляват реална част
от ПИ с идентификатор 68134.1006.13 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г.
на и.д. на АГКК, намиращ се в София, район
„Триадица“. Собственичката на 1/2 ид.ч. от по
землен имот с идентификатор 68134.1006.13 по
КККР, а именно – Костадинка Златева Неделчева,
не е намерена на настоящия и постоянен адрес.
8272
12. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен кориги
ран проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване, план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура,
експертни оценки за определяне на пазарните цени
на имотите и протокол № ЕС-ПО-03/16.09.2019 г.
на комисията по чл. 210 от ЗУТ за приемането
им на м. Баклата, с. Войнеговци, район „Нови
Искър“, които са изложени в район „Нови Искър“.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта чрез район „Нови Искър“.
8271
19. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен прерабо
тен проект за подробен устройствен план – из
менение на план за регулация и застрояване на
с. Войнеговци, район „Нови Искър“ – СО, кв. 2
и 2в, нов кв. 2, с нови УПИ V-430 – „За ЖС“,
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УПИ VІ-434 – „За ЖС“, УПИ VІІ-239 – „За ЖС“,
УПИ VІІІ-232 – „За общ. обсл.“, УПИ ІХ-56 – „За
общ. обсл.“, УПИ ХІ-26 – „За ЖС“, УПИ ХІІ26 – „За ЖС“, УПИ ХІІІ-26 – „За ЖС“, УПИ ХІV26 – „За ЖС“; ИПР на контактни УПИ І-25 и
УПИ ІІІ-23 от кв. 2; заличаване на нереализирана
улица от о.т. 3 до о.т. 4; отваряне на нова задънена
улица от о.т. 3а до о.т. 3б (нови) и изменение на
уличен профил от нова о.т. 4 до о.т. 44и, който
е изложен в район „Нови Искър“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обна
родването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
чрез район „Нови Искър“.
8273
95. – Община Благоевград на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС уведомява Юлиан Кирилов Алексан
дров, че са издадени Заповед № 1144 от 3.10.2019 г. и
Заповед № 1196 от 10.10.2019 г. на кмета на община
Благоевград (на основание чл. 25, ал. 2 във връзка
с чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от ЗОС) за отчуждаване на
77 кв. м, представляващи реална част от имот
с идентификатор 04279.601.37 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г., за мероприятието
ул. Родина от о.т. 55, о.т. 56, о.т. 57 по плана на
IV микрорайон, Благоевград (районът на и около
ЮЗУ „Неофит Рилски“), ПУП – ПРЗ, одобрен с
Решение № 142, протокол № 7 от 10.06.2005 г. на
Общинския съвет – Благоевград. Обезщетението
в размер 715 лв. за Юлиан Кирилов Александров
ще бъде преведено в „Общинска банка“ – АД,
Благоевград, по сметка на правоимащия след
влизане в сила на заповедта. Заповедта може да
бъде обжалвана в 14-дневен срок след обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
8278
14. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план и план-схема за обект: „Оптична кабелна
линия за пренос на електронносъобщителни ус
луги на територията на Ботевград и землището
на с. Врачеш, община Ботевград, преминаващ
през имоти – публична общинска собственост,
с дължина на трасето на ПУП – парцеларен
план – L=218,26 м в землището на с. Врачеш и
П У П – п л а н- с хем а с д ъ л ж и н а н а т р а с е т о
L=2750,29 м в землището на гр. Ботевград. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може да
се направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската
администрация – Ботевград.
8211
12. – Областният управител на област Велико
Търново на основание чл. 149, ал. 1 във връзка
с чл. 150, ал. 6, изр. първо и второ и ал. 8 и
чл. 148, ал. 3, т. 1 от ЗУТ съобщава на заинте
ресуваните лица, че е издадено Разрешение за
строеж № РС-43 от 24.10.2019 г. за линеен обект
на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1,
т. 4 от ЗУТ с обхват повече от една община на
„Армако“ – АД, със седалище и адрес на упра
вление София 1680, бул. България № 58, вх. С,
ет. 6, офис 23, ЕИК 201760079, представлявано
от Владимир Рашков Александров и Радослав

ВЕСТНИК

БРОЙ 86

Владимиров Александров – заедно и поотделно,
за обект: „Присъединяване на Предприятие за
производство на машиностроителни детайли,
възли и елементи с административна част и ка
фе-аперитив, намиращо се в ПИ 258014 по КВС,
гр. Лясковец, м. Брода, област Велико Търново,
към ЗРУ 20 kV на п/с 110/20/10 kV „Горна Оря
ховица – Изток“, разположен на територията на
общините Горна Оряховица и Лясковец, област
Велико Търново. За обекта е одобрен работен
инвестиционен проект като част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива със Заповед
№ ОА04-7668 от 24.10.2019 г. на областния упра
вител на област Велико Търново. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Велико Търново, в
30-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез областния управител
на област Велико Търново.
8263
82. – Община Варна на основание чл. 30
от ЗПСК обявява, че са извършени продаж
би на следните общински обекти в периода
1.01.2019 г. – 31.10.2019 г., както следва: 1. Об
щинск и неж илищен имот, предмет на АОС
№ 8191/19.03.2015 г., намиращ се във Варна,
район „Приморски“, бул. Чаталджа № 49, пред
ставляващ кафе-клуб, СОС с идентификатор
10135.2557.41.4.65, застроена площ – 127,66 кв. м,
и 2,55 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж, продаден чрез
публичен търг с явно наддаване на Иван Петров
Неделчев за 267 500 лв., изплатени от купувача.
2. Общински нежилищен имот, предмет на АОС
№ 1261/2.07.1999 г., намиращ се във Варна, район
„Одесос“, бул. Съборни № 44, представляващ
СОС с идентификатор 10135.1503.556.1.1, застроена
площ – 91 кв. м, както и 63,568 % идеални части
от общите части на сградата, и СОС с идентифика
тор 10135.1503.556.2.2, застроена площ – 53 кв. м,
както и 225,75 кв. м идеални части от поземлен
имот с идентификатор 10135.1503.556, целият с
площ 334 кв. м, продаден чрез публичен търг
с явно наддаване на „ЗСК – Девня“ – ЕООД,
с ЕИК 148144851 за 180 000 лв., изплатени от
купувача. 3. Общински нежилищен имот, пред
мет на АОС № 9402/7.02.2017 г., намиращ се във
Варна, район „Одесос“, ул. Гоце Делчев № 63,
представляващ гараж № 3, СОС с идентификатор
10135.1026.183.1.22, застроена площ – 23,40 кв. м,
и 0,0149 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж, продаден
чрез публичен търг с явно наддаване на „Био
Ритъм“ – ЕООД, с ЕИК 148144851 за 54 000 лв.,
изплатени от купувача. 4. Общински нежили
щен имот, предмет на АОС № 9401/7.02.2017 г.,
намиращ се във Варна, район „Одесос“, ул. Гоце
Делчев № 63, представляващ гараж № 5, СОС
с идентификатор 10135.1026.183.1.18, застроена
площ – 23,05 кв. м, и 0,0147 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване на
Деян Иванов Йорданов за 26 000 лв., изплатени
от купувача. 5. Общински нежилищен имот,
предмет на АОС № 10161/3.07.2019 г., намиращ
се във Варна, район „Одесос“, бул. Христо Ботев
№ 18, вх. 5, ет. 13, представляващ ателие № 1,
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СОС с идентификатор 10135.1.720.4.47, застро
ена площ – 61,36 кв. м, изба с площ 9,61 кв. м
и 0,1792 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж, продаден чрез
публичен търг с явно наддаване на Николай
Галинов Василев за 58 800 лв., изплатени от ку
пувача. 6. Общински нежилищен имот, предмет
на АОС № 5947/30.11.2009 г., намиращ се във
Варна, район „Младост“, ул. Топола № 36, ет. 1,
представляващ гараж № 2, СОС с идентификатор
10135.3513.329.1.11, застроена площ – 20,39 кв. м,
и 1,9577 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж, продаден чрез
публичен търг с явно наддаване на Димитър
Панайотов Дойнов за 14 900 лв., изплатени от
купувача. 7. Общински нежилищен имот, пред
мет на АОС № 7236/8.01.2013 г., намиращ се
във Варна, район „Одесос“, ул. Шейново № 24,
представляващ фурна, СОС с идентификатор
10135.1507.211.1.2, застроена площ – 131 кв. м, изба
с площ 41,65 кв. м и 66,15 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж,
както и земя с площ 78,70 кв. м идеални части
от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.211,
целият с площ 188 кв. м, продаден чрез публичен
търг с явно наддаване на Иван Петров Неделчев
за 169 500 лв., изплатени от купувача.
8253
39. – Община Генерал Тошево на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 7-1
от заседание на общинския съвет, проведено
на 8.10.2019 г., се одобрява: ПУП – ПП за „Ка
бел – ниско напрежение, за външно ел. захран
ване на приемно-предавателна станция № 4057
на „Теленор България“ – ЕАД, в ПИ 24339.113.22,
с. Дъбовик, община Генерал Тошево“. Дава право
на прокарване на трасето на кабела през засег
натите имоти – общинска собственост. Възлага
на кмета на община Генерал Тошево да извърши
последващите съгласно закона действия. Решение
то може да бъде обжалвано на основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
8238
40. – Община Генерал Тошево на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 7-2
от заседание на общинския съвет, проведено на
8.10.2019 г., се одобрява: ПУП – ПП за „Водопро
вод PEHD 90/10, захранен от водопровод Е 200
и водомерна шахта, разположен в ПИ 46351.17.50
и ПИ 46351.71.23, с. Малина, община Генерал
Тошево, област Добрич“. Възлага на кмета на
община Генерал Тошево да извърши послед
ващите съгласно закона действия. Решението
може да бъде обжалвано на основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
8239
4. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – план за регулация за кварта
ли с № 3, 71, 70, 69, 79, 141, 142, 147 и 148 по плана
на гр. Карнобат. Проектът е изложен в сградата
на Община Карнобат, дирекция „УТ“ – Център за
административно и информационно обслужване
на гражданите, ет. 1. В едномесечен срок от обна
родването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица на основание чл. 128, ал. 5
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във връзка с чл. 131 от ЗУТ могат да направят
писмени предложения, искания и възражения по
проекта до общинската администрация.
8212
384. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общинска
та администрация е постъпил проект за под
робен устройствен план – парцеларен план за
водопроводна мрежа и помпена станция на в.з.
Брагандия, с. Драговищица, с трасе на мрежата
през поземлени имоти: 600.15 и 600.37 – горски,
ведомствен път; 600.56 – имот – частна собстве
ност; 600.57 – общински имот; 600.59 – горски
площи; 600.97 – общински, и 600.163 – територия
на горското стопанство в землището на с. Дра
говищица. Проектът е изложен във входното
фоайе на таблото за съобщения в сградата на
Общинската администрация – гр. Костинброд,
ул. Охрид № 1, и е публикуван на интернет
страницата на Община Костинброд на адрес
http://www.kostinbrod.bg. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Кос
тинброд в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
8247
58. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани
лица, че е изработен проект за подробен устрой
ствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
трасе на „Водопровод за автокъщи“ в обхвата на
ПИ 67461.32.313, ПИ 67461.32.562 и ПИ 67461.32.311
в местностите Железен мост и Мичевица в зем
лището на с. Слокощица, община Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на с. Слокощица, община Кюстендил,
и ПИ 41112.25.76, местност Жабокрътски рид в
землището на гр. Кюстендил. Проектът е изложен
за разглеждане в сградата на Община Кюстендил,
ет. 1, стая 19. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската
администрация.
8276
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите соб
ственици в м. Стража, землище на гр. Плевен,
че е изработен проект за: подробен устройствен
план – парцеларен план на трасе на водопро
вод и ел. захранване за ПИ с идентификатор
56722.701.3302, намиращ се в местността Стража в
землището на гр. Плевен. Проектът се намира в
стая № 98 на общината и може да бъде разгледан
в дните от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмено възражение, предложение
и искане по проекта до информационния център
при Община Плевен – зала „Катя Попова“.
8251
55. – Община гр. Радомир, област Перник,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите собственици, че е изработен
комплексен проект за инвестиционна инициа
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тива, включващ технически проект и подробни
устройствени планове за обект: „Модернизация
на железопътна линия София – Перник – Радо
мир – част от Трансевропейската железопътна
мрежа“ на територията на община Радомир и др.,
със следните самостоятелни части: ПУП – ПП
за община Радомир – землище: с. Николае
во – ЕКАТТЕ 51617; ПУП – ПП за община Ра
домир – землище: гр. Радомир – ЕКАТТЕ 61577;
ПУП – ИПРЗ за община Радомир – землище:
гр. Радомир – ЕКАТТЕ 61577.
8275
2. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация на кв. 44,
кв. 47 и кв. 56 по плана на с. Алино, община
Самоков, като се премахва улица с о.т. 54 – 55 и
част от улица с о.т. 53 – 54, променя се напречният
профил на улица с о.т. 50 – 53 до нова о.т. 53а,
създава се улица с о.т. 54а – 54б, премахва се
терен за озеленяване в кв. 56. Сливат се кв. 44
и кв. 47 и се преномерира част от урегулираните
поземлени имоти. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта до общинската администрация.
8235
6. – Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър и
регулация“, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
обявява, че е Решение № 1053 от протокол № 46
от 26.09.2019 г. на Общинския съвет – гр. Тро
ян, е одобрен подробен устройствен план за
регулация и застрояване, за частично изме
нение на застроителния и регулационен план
(ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на имоти с идентифи
катори 20300.350.386, 20300.350.387, 20300.350.388,
2 0 3 0 0. 350. 389, 2 0 3 0 0. 350.4 4 4 , 2 0 3 0 0. 350.4 45,
20300.350.4063, 20300.350.4067, 20300.350.4068,
20300.350.4070, 20300.350.8158, попадащи в парцели
І-389, Х-387, квартал 41; І-444 и ХІV-445, квартал
40; VІ-465, 466 – „За народен съвет, поща и хотел“,
и VІІ-8158 – „За търговия“, квартал 33, както и
трасе на нереализирана улица с о.т. 143-142-131
по плана на с. Дебнево, община Троян, като от
пада улица с о.т. 143-142-131 и се обособи нова с
о.т. 143-1324-1325-1326. Премахва се парцел VІ-465,
466 – „За народен съвет, поща и хотел“, в квартал
33. За имоти с идентификатори 20300.350.387,
20300.350.386, 20300.350.388, 20300.350.389 се обо
собяват самостоятелни УПИ по имотни граници
със зона на свободно и свързано застрояване
и устройствени показатели: устройствена зона
„Жилищна за малкоетажно застрояване – Жм“,
с максимална височина – до 10 м, плътност на
застрояване – до 60 %; коефициент на интензив
ност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %.
Парцели І-444 и ХІV-445 в квартал 40 се урегулират
съгласно новообособената улица с о.т. 143-1324.
Планът е изложен в сградата на Община Троян,
ет. 2, стая № 31. На основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародване на обявле
нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да подадат своите жалби и протести
по плана чрез Община Троян до Администра
тивния съд – Ловеч.
8213
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6а. – Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър и
регулация“, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
обявява, че с Решение № 1047 от протокол № 46
от 26.09.2019 г. на Общинския съвет – гр. Троян,
е одобрен подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, за частично изме
нение на застроителния и регулационен план
(ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на имоти с идентифика
тори 83212.501.1121, 83212.501.1211, 83212.501.1195,
83212.501.1519 и 83212.501.1197, парцели ІV – „За
озеленяване“, V – „За почивна станция на ЦСПС“,
VІ – „За хотел и ресторант“, и VІІ – „За каптаж“,
строителен квартал 15 по плана на с. Шипко
во – Баните, като се обособяват УПИ VІІ-1197,
1121 и УПИ VІ-1120, 1121, и двата с отреждане
„За к у рортни дейности“, У ПИ ІХ-1211 – „За
озеленяване“, и Х-1195, 1519 – „За обществено
обслужване“. Обособява се нова улица с ОТ
98-7040-7041-7042-7043-7044-7045 и се променя
регулацията на улица с ОТ 82-83-84-85. Планът
е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2,
стая № 31. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтере
суваните лица могат да подадат своите жалби
и протести по плана чрез Община Троян до
Административния съд – Ловеч.
8214
467. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основа
ние чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обекти: „Реконструкция и почистване на
р. Азмак от моста на пътя с. Кабиле – с. Жельо
войвода до заустването є в р. Тунджа“ и „Корекция
на Азмак дере от моста на пътя с. Кабиле – с. Же
льо войвода до с. Глуфишево“, част от строеж/
обект „Инженеринг – проучване, проектиране и
изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване
от наводняване на околните земеделски земи и
прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от
АМ „Тракия“, Ямбол – Карнобат от км 276+200
до км 325+280“ за частта от трасето, преминава
що през землището на с. Кабиле, землището на
с. Хаджидимитрово и землището на с. Дражево,
община „Тунджа“, област Ямбол. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ заинтересувани
те лица могат да направят писмени възражения
по проекта до общинската администрация.
8237
7. – Община с. Аврен, област Варна, отдел
„Уст ройство на територи ята“, на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересу
ваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е
изработен и представен за разглеждане проект
за подробен устройствен план – план за регула
ция (ПУП – ПР) за изменение на действащия
регулационен план на КС „Камчия“, землище на
с. Близнаци, община Аврен, одобрен с Решение
№ 267 по протокол № 19 от редовно заседание
на Общинския съвет – с. Аврен, проведено на
20.05.2005 г., в частта за поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 04426.102.293 по кадастралната
карта и кадастралните регистри (КККР) на КС
„Камчия“, землище на с. Близнаци, община
Аврен, във връзка с промяна предназначението
на част от имота и промяна в собствеността на
имот – публична общинска собственост, съгласно
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чл. 3, ал. 2 от ЗОС, с начин на трайно ползване
за второстепенна улица, като се обособяват уре
гулиран поземлен имот (УПИ) VI с отреждане
„За обект на техническата инфраструктура“ в
кв. 51 по плана за регулация на КС „Камчия“ и
УПИ IX с отреждане „За комплексно обществено
обслужване и паркинг“ в кв. 59 по плана за регу
лация на КС „Камчия“, землище на с. Близнаци,
община Аврен, без промяна на устройствена
зона. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в ед
номесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по смисъла на чл. 131 от ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) до общинската ад
министрация – с. Аврен, отдел „Устройство на
територията“.
8252
7. – Община с. Братя Даскалови, област Ста
ра Загора, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Оптичен кабел: Братя Даскалови – Горно Беле
во – Партизанин – Черна гора – Оризово – Опъл
ченец – Мирово“, с отклонение Оризово – Гранит,
община Братя Даскалови, област Стара Загора“,
с подобект: „Отклонение Оризово – Гранит, об
щина Братя Даскалови, област Стара Загора“.
Проектът се намира в дирекция „УТИСПП“
при Община с. Братя Даскалови. Заинтересова
ните лица могат да се запознаят с проекта и да
направят писмени възражения, предложения и
искания в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8207
8. – Община с. Братя Даска лови, област
Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Оптично трасе в землището на с. Партизанин,
община Братя Даскалови, област Стара Загора“,
във връзка със съществуващ оптичен кабел
с. Братя Даскалови – с. Горно Белево – с. Пар
тизанин – с. Черна гора – с. Оризово“. Проектът
се намира в дирекция „УТИСПП“ при Община
с. Братя Даскалови. Заинтересованите лица могат
да се запознаят с проекта и да направят писмени
възражения, предложения и искания в едномесе
чен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8208
9. – Община с. Братя Даскалови, област Стара
Загора, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобща
ва, че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Оптично трасе
с. Оризово – с. Опълченец, община Братя Даска
лови, област Стара Загора“. Проектът се намира
в дирекция „УТИСПП“ при Община с. Братя
Даскалови. Заинтересованите лица могат да се
запознаят с проекта и да направят писмени въз
ражения, предложения и искания в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8209
14. – Община с. Р уен, област Бу ргас, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Участък
от деривация Китка – Варна, площадка „Дъскот
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на“ – след РШ „Китка“ до с. Дъскотна. Същият е
изложен в стая № 39 в сградата на Община Руен
с административен адрес: с. Руен 8540, община
Руен, област Бургас, ул. Първи май № 18. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят своите
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП до общинската администрация.
8248

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Окръжна прокурату
ра – Благоевград, с който са оспорени разпоред
бите на чл. 1, ал. 15 и чл. 13 от Наредба № 1 за
осигуряване на обществения ред, безопасността
на движението и чистотата на територията на
община Симитли, приета с Решение № 52 по про
токол № 9 от 26.09.1996 г., изменена и допълнена
с Решение № 69 от 14.07.2000 г., с Решение № 153
от 6.04.2001 г., с Решение № 233 от 15.02.2002 г., с
Решение № 257 от 19.05.2006 г., с Решение № 74
от 17.02.2012 г., с Решение № 1400 от 6.10.2015 г. и
с Решение № 282 от 15.08.2016 г., с искане оспо
рените разпоредби да бъдат обявени за нищожни
е образувано адм. дело № 747/2019 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 29.11.2019 г. от 10,45 ч.
8244
Административният съд – Бургас, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съ
общава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Бургас, на чл. 22,
ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4, чл. 46, ал. 6 и чл. 47, ал. 1
от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Бургас (приета с реше
ние на Общинския съвет – гр. Бургас, по т. 2,
протокол № 34 от 25.03.2014 г.; изм. и доп. с ре
шения на Общинския съвет – гр. Бургас, по т. 7,
протокол № 37 от 24.06.2014 г.; по т. 2, протокол
№ 43 от 26.06.2018 г., изм. с Решение № 881 от
10.05.2019 г. по адм.д. № 450/2019 г. на Адми
нистративния съд – Бургас). По оспорването е
образувано адм. дело № 2538/2019 г. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
8265
Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Районна
прокуратура – Бургас, на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредбата за поддържане и
опазване на обществения ред, чистотата, околната
среда и общественото имущество на територията
на община Камено (включена в т. 9 от дневния
ред на заседанието) предвид допуснати съществени
нарушения на административнопроизводствени
те правила в нейната цялост. По оспорването е
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образувано адм. дело № 2457/2019 г. по описа на
Административния съд – Бургас, насрочено за
28.11.2019 г. от 10,20 ч.
8280
Административният съд – Бургас, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Бургас, на чл. 8, ал. 1,
т. 1 и 2 и чл. 34, ал. 4 от Наредбата за опазване
на обществения ред на територията на община
Бургас. По оспорването е образувано админи
стративно дело № 2492/2019 г. по описа на Ад
министративния съд – Бургас, което е насрочено
за 12.12.2019 г. от 10,30 ч.
8281
Административният съд – Видин, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на
разпоредбите на чл. 6, т. 3 и 5, чл. 12 и 41 от На
редбата за поддържане и опазване на обществения
ред, борбата със спекулата и безопасността на
движението на Община Брегово, област Видин,
приета с Решение № 58, взето с протокол № 9 от
31.05.2000 г. на ОбС – гр. Брегово, област Видин,
по което е образувано адм. дело № 292/2019 г. по
описа на Административния съд – Видин, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 2.12.2019 г. от 10,10 ч.
8285
Административният съд – Видин, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
„Рейсър Ауто“ – ЕООД, ЕИК 201327590, с адрес
на управление: София, район „Кремиковци“,
бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от управителя
Юрий Василиевич Сидоров, действащ чрез адв.
Юлиян Любомиров Дацев от АК – София, със
съдебен адрес: София, ул. Аксаков № 28, ет. 2, на
чл. 69 – 72 включително от Наредбата за управ
ление на отпадъците на територията на община
Белоградчик, приета от ОбС – гр. Белоградчик,
в частта, с която е въведено изискване за при
тежаване на разрешително по чл. 47 от ЗУО за
дейност „събиране“ на ИУМПС, приета с Решение
№ 702, взето с протокол № 53 от 26.03.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Белоградчик, по адм. д.
№ 225/2019 г. по описа на Административния
съд – Видин, което е насрочено за разглеждане
на 17.12.2019 г. от 10 ч.
8229
Административният съд – Враца, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване по протест на
Окръжна прокуратура – Враца, с който е оспорена
разпоредбата на чл. 50, ал. 2 от Наредба № 5 за
поддържане и опазване на чистотата и управление
на отпадъците на територията на община Козло
дуй, по който е образувано адм. дело № 737/2019 г.,
насрочено за 28.01.2020 г. от 10,30 ч.
8230
Административният съд – Габрово, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от проку
рор при Районна прокуратура – Габрово, против
чл. 20, ал. 2 – ал. 7 и чл. 36 (в частта относно „…
събиране…“) от раздел V Организация на дейнос
тите по управление на строителните отпадъци и
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излишните земни маси и чл. 66, ал. 3 – ал. 16 и
чл. 67, ал. 2 от раздел XII Административнонака
зателни разпоредби от Наредбата за управление
на отпадъците на територията на община Дря
ново (приета с Решение № 589 от 23.09.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Дряново (протокол № 58
от 23.09.2015 г.), в сила от 8.11.2015 г., по което
е образувано адм. д. № 273/2019 г. по описа на
Административния съд – Габрово, насрочено за
4.12.2019 г. от 11 ч.
8266
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 от АПК обявява, че Владимир
Крумов Владимиров от с. Големо село, община
Бобов дол, област Кюстендил, оспорва Заповед
№ РД-20-133 от 9.05.2017 г. на областния управи
тел на област Кюстендил, с която на основание
чл. 28, ал. 1, т. 3 от ЗАТУРБ е отказано да пред
ложи на Общинския съвет – гр. Бобов дол, да
приеме решение за произвеждане на референдум
в кметство с административен център с. Големо
село, община Бобов дол, за отделяне на селото
от община Бобов дол и присъединяването му
към община Дупница. Релевират се основания
за незаконосъобразност, свързани с допуснати
нарушения на административнопроизводствените
правила и противоречие с материалния закон. По
оспорването е образувано адм. дело № 371/2019 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил.
По делото е насрочено открито съдебно заседание
на 18.12.2019 г. от 10,30 ч.
8249
Административният съд – Плевен, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Плевен, против чл. 38 в
частта относно „или от концесионер, на който е
предоставено право на експлоатация на гроби
щен парк“ от Наредба № 17 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Плевен, приета
с Решение № 705 от 25.09.2017 г. на Общинския съ
вет – гр. Плевен, и посл. изм. с Решение № 1395 от
25.07.2019 г., и е образувано адм. дело № 1170/2019 г.
по описа на Административния съд – Плевен.
8231
А дминистративният съд – София-град, II
отделение, 41 състав, на основание чл. 218, ал. 2
от ЗУТ съобщава, че по жалба против т. 1 от
Решение № 286 от 30.05.2019 г. на СОС, с което
е одобрено изменение на план за улична регула
ция – продължение на улица от о.т. 919б – о.т. 919в
(нова) – о.т. 919г (нова) до о.т. 919д (нова) с габарит
9 м, разположена равностойно на прилежащите
поземлени имоти, вследствие на което се изменя
контактен УПИ XXIV-424 от кв. 159, м. Гр. Бан
кя – Разширение, е образувано административно
дело № 10663/2019 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в съдебно заседание на 28.11.2019 г.
от 13,30 ч. Заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници по делото в ед
номесечен срок от деня на обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“, като подадат
писмена молба със съдържание и приложения,
посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 от ЗУТ.
8226
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Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 1013/2019 г. по описа на съда по жалба на
„Рейсър Ауто“ – ЕООД, с искане за обявяване
нищожността, а алтернативно – да се отменят
като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 1,
ал. 1, т. 4, чл. 38, ал. 1, чл. 39 и чл. 40, ал. 1 и 2
от Наредбата за условията и реда за изхвърлянето,
събирането, включително разделното, транспор
тирането, претоварването, оползотворяването и
обезвреждането на битови, строителни и масово
разпространени отпадъци на територията на
община Пирдоп, приета с Решение № 43 по про
токол № 7 от 30.05.2019 г. на ОбС – гр. Пирдоп.
Административно дело № 1013/2019 г. е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
4.12.2019 г. от 10 ч.
8243
А дминистративният съд – София област,
на основание ч л. 188 във връзка с ч л. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 1377/2019 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 18.12.2019 г. от 10 ч. Производството по делото
е образувано по протест на прокурор в Окръжна
прокуратура – София, против Наредба № 4 за
условията и реда за установяване на жилищни
нужди и за настаняване под наем в общински жи
лища, собственост на Община Драгоман, приета
с Решение № 25 по протокол № 2 от 2.03.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Драгоман.
8267
Административният съд – Хасково, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че по постъпила жалба с предмет на ос
порване разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба
№ 2 за опазване на обществения ред на Община Ди
митровград е образувано адм. дело № 578/2019 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 11.12.2019 г. от 11 ч.
8268
Районният съд – Дупница, гр. колегия, призо
вава Харун Весели с последен адрес Република
Македония, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 14.01.2020 г. в 9,30 ч. (резервна дата) като
ответник по гр. дело № 1799/2019 г., заведено от
Валентина Л. Стоянова. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8250
Районният съд – Нови пазар, гражданска коле
гия, ІІ състав, призовава Селин Паша, гражданин
на Република Турция, с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 14.01.2020 г. в 9,30 ч. като ответник
по гр.д. № 1088/2019 г., заведено от Левент Паша,
с правно основание чл. 49 от СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8245
Поморийският районен съд, гражданска ко
легия, четвърти състав, уведомява Константинос
Ксенофондас Коцирис, гражданин на Република
Гърция, с неизвестен адрес, в качеството му на
ответник по гр.д. № 199/2019 г., образувано по
предявен от Паунка Благоева Орешкова и Румяна
Благоева Орешкова от Поморие установителен
иск по чл. 97 от ГПК, като му се указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ следва да се яви в канцеларията на ПРС
за връчване на съобщението по чл. 131 от ГПК
ведно с исковата молба и приложенията към нея.
При неявяване на ответника в указания срок ще
му бъде назначен особен представител по ЗПП.
8269
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 155,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 565/2019 г. по мотивирано искане на Комисията
за противодействие на корупцията и за отнема
не на незаконно придобитото имущество срещу
Филип Данаилов Вълчанов, ЕГН 7605033104, с
постоянен адрес: Луковит, община Луковит, област
Ловеч, ул. Петър Берон № 6, Цветослава Нико
лаева Вълчанова, ЕГН 9201043079, с постоянен
адрес Луковит, община Луковит, област Ловеч,
ул. Петър Берон № 6, и Златка Томова Матеева,
ЕГН 8104283099, с постоянен адрес: Луковит, об
щина Луковит, ул. Иван Иванов – Орела № 10, с
правно основание на иска чл. 153, ал. 2 във връз
ка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ и цена на иска
138 548,05 лв., и Решение № 2240 от 25.09.2019 г.
на КПКОНПИ за отнемане в полза на държа
вата на следното имущество на обща стойност
211 495,60 лв., както следва:
1. От Филип Данаилов Вълчанов, ЕГН 7605033104
1.1. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Сумата в общ размер 35 869,40 лв., предста
вляващи средства (главници и лихви), свързани
с прест ъпната дейност на Филип Данаилов
Вълчанов по НОХД № 607/2018 г. по описа на
Окръжния съд – Ловеч.
Сумата в размер 530 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит, направени по раз
плащателна сметка BG 51 BPBI 7928 10 62203301
с титуляр Филип Данаилов Вълчанов.
Сумата в размер 381,72 лв., представлява
ща вноски по кредит, направени към „ЕОС
Матрикс“ – ЕООД, с титуляр Филип Данаилов
Вълчанов.
Сумата в размер 263,10 лв., представляваща
вноски, направени от Филип Данаилов Вълчанов
по разплащателна сметка № 23335130 с титуляр
Филип Вълчанов.
Сумата в размер 8570,47 лв., представляваща
получена сума от трети лица чрез системите за
бързи разплащания.
Сумата в общ размер 567,35 лв., представля
ваща изпратени средства от Филип Данаилов
Вълчанов чрез системите за бързи разплащания.
Сумата в размер 1630 лв., представляваща по
гасителни вноски, направени по кредитна карта
ОК Кредит 62782320010632889 с титуляр Филип
Данаилов Вълчанов.
Разп ла щат ел на сме т к а № BG 07 T T BB
94001525388698, открита на 15.10.2010 г.
Сумата в общ размер 54 022,58 лв., представ
ляваща вноски, направени от Филип Данаилов
Вълчанов през периода 2011 – 2013 г. по разпла
щателна сметка № BG07TTBB 94001525388698 с
титуляр Цветослава Николаева Вълчанова.
Сумата в размер 175,06 лв., представляваща
погасителни вноски, направени от Филип Дана
илов Вълчанов по кредит CREX – 01841790 към
„БНП Париба Пърсънъл Файненс“ – ЕАД.
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Сумата в общ размер 884,15 лв., представлява
ща погасителни вноски по кредит към „Юробанк
България“ – АД, направени от Филип Данаилов
Вълчанов по изпълнително дело № 111/2011 г. по
описа на ДСИС при РС – Луковит.
Сумата в размер 849,26 лв., представляваща
изпратени средства към трети лица от проверя
ваното лице.
1.2. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 ЗПКОНПИ сумата в размер
5500 лв., представляваща 50 % от паричната
равностойност, определена по пазарна цена към
21.10.2009 г. на лек автомобил марка „Мерцедес“,
модел „А 140“, рама № WDB1680311J075847, дви
гател № 16694030077305, с peг. № OB 4471 АХ, с
първоначална регистрация 20.08.1998 г.
2. От Златка Томова Матеева, ЕГН 8104283099:
2.1. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 ЗПКОНПИ – сумата в раз
мер 5500 лв., представляваща 50 % от паричната
равностойност, определена по пазарна цена към
21.10.2009 г. на лек автомобил марка „Мерцедес“,
модел „А 140“, рама № WDB1680311J075847, дви
гател № 16694030077305, с per. № OB 4471 АХ, с
първоначална регистрация 20.08.1998 г.
2.2. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 4 и чл. 141 ЗПКОНПИ – сумата в размер
3090 лв., представляваща погасителни вноски по
кредитна карта ОК Кредит 62782320010585038 с
титуляр Златка Томова Матеева.
3. От Цветослава Николаева Вълчанова, ЕГН
9201043079:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 4 и чл. 141 ЗПКОНПИ:
Сумата в размер 650 лв., представляваща преве
дени суми от Цветослава Николаева Вълчанова към
трети лица по разплащателна сметка № 19462471
с титуляр Цветослава Николаева Вълчанова.
Сумата в размер 13 874 лв., представляваща
вноски, направени от Цветослава Николаева
Вълчанова през периода 2013 – 2018 г. по разпла
щателна сметка № BG07TTBB 94001525388698 с
титуляр Цветослава Николаева Вълчанова.
Сумата в размер 3980 лв., представляваща
внесени средства от трети лица, без посочено ос
нование, по разплащателна сметка № BG07TTBB
94001525388698 с титуляр Цветослава Николаева
Вълчанова.
Сумата в размер 964 лв., представляваща
внесени средства от трети лица, без посочено
основание, по спестовна сметка в левове № BG
46 ТТВВ 94004525412435 с титуляр Цветослава
Николаева Вълчанова.
Сумата 662 лв., представляваща получени
средства от Цветослава Николаева Вълчанова
от трети лица, без да е посочено основание, чрез
системите за бързи разплащания.
Сумата 585 лв., представляваща изпратени
парични средства от Цветослава Николаева
Вълчанова към трети лица.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
до приключване на съдебното дирене в произ
водството по гр.д. № 565/2019 г. на ОС – Ловеч,
могат да предявяват своите претенции върху
описаното по-горе имущество.
Първото заседание по делото е насрочено за
2.03.2020 г. от 10 ч.
8288
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Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 76, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява на всички
заинтересовани, че на 4.04.2019 г. в Окръжния
съд – Търговище, е образувано гр. д. № 117/2019 г.
по искова молба на Комисията за противодей
ствие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, ЕИК 129010997, адрес:
София, пл. Света Неделя № 6, срещу Славчо Си
меонов Славчев с постоянен адрес: Търговище,
ул. Христо Ботев № 36, вх. А, ет. 1, ап. 2, Снежи
на Денчева Славчева с постоянен адрес: София,
ж.к. Красно село, кв. Борово № 223А, вх. А, ет. 6,
ап. 13, „Бонеси – Експорт Импорт“ – ЕООД, ЕИК
200573137, със седалище и адрес на управление:
Търговище, ул. Христо Ботев, бл. 36, вх. А, ап. 2,
представлявано от Снежина Денчева Славчева,
„Алтернативна енергия Търговище“ – ООД, ЕИК
200618301, със седалище и адрес на управление:
Търговище, ул. Христо Ботев, бл. 36, вх. А,
ет. 1, ап. 2, представлявано от Симеон Славчев
Славчев, „Месни продукти Т“ – ЕООД, ЕИК
201729062, със седалище и адрес на управление:
Търговище, ул. Христо Ботев № 36А, ет. 1, ап. 1,
представлявано от Невен Славчев Славчев, на
стойност 3 021 369,26 лв., както следва:
От Славчо Симеонов Славчев на основание чл. 142,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена
на иска 2 853 218,74 лв., в т.ч.:
1. Сумата в размер 2278,42 лв., представляваща
непреобразуваната част от постъпилите суми от
трети лица по разплащателна сметка в левове
№ BG51 ТТВВ 9400 1521 0489 02 в „СЖ Експрес
банк“ – АД, с титуляр Славчо Симеонов Славчев.
2. Сумата в размер 15 000 лв., представляваща
непреобразуваната част от постъпилите суми от
трети лица по разплащателна сметка в левове
№ BG33 FINV 9150 10BG N08L 1Y в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Славчо
Симеонов Славчев, чрез трансфер от лична смет
ка на Славчо Симеонов Славчев № BG04 FINV
9150 1000 2600 77.
3. Сумата в размер 608 930 лв., представля
ваща непреобразуваната част от постъпилите
суми от трети лица по разплащателна сметка в
левове № BG33 FINV 9150 10BG N08L 1Y в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Славчо
Симеонов Славчев.
4. Сумата в размер 23 900 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършените вноски на
каса от Славчо Симеонов Славчев по разплаща
телна сметка в левове № BG33 FINV 9150 10BG
N08L 1Y в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Славчо Симеонов Славчев.
5. Сумата в размер 6180 лв., представляваща
извършени вноски на каса от Славчо Симеонов
Славчев по разплащателна сметка (кредитна
карта) в левове № BG04 FINV 9150 1000 0953 71
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Славчо Симеонов Славчев.
6. Сумата в размер 3350 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по разплащателна
сметка (кредитна карта) в левове № BG04 FINV
9150 1000 0953 71 в „Първа инвестиционна бан
ка“ – АД, с титуляр Славчо Симеонов Славчев,
чрез трансфер от лични сметки на Славчо Симе
онов Славчев № BG33 FINV 9150 10BG N08L 1Y
и № BG04 FINV 9150 1000 2600 77, удържани за
погасяване на задължения по кредитната карта.
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7. Сумата в размер 48 100 лв., представляваща
непреобразуваната част от постъпилите суми от
трети лица по разплащателна сметка № BG04
FINV 9150 1000 2600 77 в „Първа инвестицион
на банка“ – АД, с титуляр Славчо Симеонов
Славчев, чрез трансфер от лична сметка на
Славчо Симеонов Славчев № BG33 FINV 9150
10BG N08L 1Y.
8. Сумата в размер 700 100 лв., представляваща
непреобразуваната част от постъпилите суми от
трети лица по разплащателна сметка № BG04
FINV 9150 1000 2600 77 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Славчо Симеонов Славчев.
9. Сумата в размер 3650 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършените вноски
на каса от Славчо Симеонов Славчев по разпла
щателна сметка № BG04 FINV 9150 1000 2600 77
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Славчо Симеонов Славчев.
10. Сумата в размер 633,32 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица и платени лихви
върху тях, налични към края на проверявания
период по разплащателна сметка № BG04 FINV
9150 1000 2600 77 в „Първа инвестиционна бан
ка“ – АД, с титуляр Славчо Симеонов Славчев.
11. Сумата в размер 1297 лв., представляваща
извършени вноски на каса от Славчо Симеонов
Славчев по разплащателна сметка (кредитна
карта) в левове № BG90 FINV 9150 10BG N0SV TI
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Славчо Симеонов Славчев.
12. Сумата в размер 1 375 000 лв., представля
ваща извършени допълнителни парични вноски
от Славчо Симеонов Славчев в „Месни проду
кти“ – ЕООД, ЕИК 125540464.
13. Сумата в размер 3000 лв., представлява
ща извършени допълнителни парични вноски
от Славчо Симеонов Славчев в „Алтернативна
енергия Търговище“ – ООД.
14. Сумата в размер 19 000 лв., представля
ваща извършени допълнителни парични вноски
от Славчо Симеонов Славчев в „БГ Плодове и
зеленчуци“ – ЕООД.
15. Сумата в размер 42 800 лв., представляваща
непреобразуваната част от постъпилите суми по
разплащателна сметка № BG55 FINV 9150 10BG
N0JF DG в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с тит ул яр „Месни проду кти“ – ЕООД, ЕИК
125540464, чрез трансфер от лични сметки на
Славчо Симеонов Славчев № BG33 FINV 9150
10BG N08L 1Y и № BG04 FINV 9150 1000 2600 77.
От Славчо Симеонов Славчев на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 5500 лв., в т.ч.:
1. Сумата в размер 5000 лв., представляваща
сумата от продажбата на 100 дружествени дяла
в „БГ Плодове и зеленчу ци“ – ЕООД, ЕИК
125548991.
2. Сумата в размер 500 лв., представляваща
сумата от продажбата на 50 дружествени дяла в
„Интерсервис БГ“ – ЕООД, ЕИК 201984675.
От Снежина Денчева Славчева на основание
чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 31 650,52 лв., в т.ч.:
1. Сумата в размер 4551,80 лв., представля
ваща извършени по сметката вноски на каса от
Снежина Денчева Славчева по разплащателна
сметка (кредитна карта) в левове № BG73 FINV
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9150 10BG N0РР НА в „Първа инвестиционна бан
ка“ – АД, с титуляр Снежина Денчева Славчева,
ЕГН 5501168275.
2. Сумата в размер 41,52 лв., представляваща
платени лихви по свободен депозит в левове
№ BG57 FINV 9150 2014 7143 20 в „Първа ин
вестиционна банка“ – АД, с титуляр Снежина
Денчева Славчева.
3. Сумата в размер 21 835,20 лв., представлява
ща извършени вноски на каса по разплащателна
сметка (кредитна карта) в левове № BG09 FINV
9150 1000 0953 78 в „Първа инвестиционна бан
ка“ – АД, с титуляр Снежина Денчева Славчева.
4. Сумата в размер 1850 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по разплащателна
сметка (кредитна карта) в левове № BG09 FINV
9150 1000 0953 78 в „Първа инвестиционна бан
ка“ – АД, с титуляр Снежина Денчева Славчева,
чрез трансфер от лични сметки на Славчо Симе
онов Славчев № BG33 FINV 9150 10BG N08L 1Y
и № BG04 FINV 9150 1000 2600 77, удържани за
погасяване на задължения по кредитната карта.
5. Сумата в размер 3372 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени допъл
нителни парични вноски от Снежина Денчева
Славчева в „Бонеси – Експорт Импорт“ – ЕООД,
ЕИК 200573137.
От Снежина Денчева Славчева на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 3000 лв., в т.ч.:
Сумата в размер 3000 лв., представляваща
сумата от извършена продажба на 10.07.2012 г.
на 60 дружествени дяла в „Алтернативна енергия
Търговище“ – ООД, ЕИК 200618301.
От „Бонеси – Експорт Импорт“ – ЕООД, ЕИК
200573137, на основание чл. 145, ал. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 10 000 лв., в т.ч.:
Урегулиран поземлен имот, намиращ се в
с. Здравец, община Търговище: УПИ II в кв. 41,
с предназначение – за пречиствателна станция,
по плана на с. Здравец, община Търговище, с
площ 1005 кв. м, при граници: улица, УПИ I,
придобит с нотариален акт за покупко-продаж
ба на недвижим имот № 12, том V, рег. № 5385,
дело № 471 от 11.11.2009 г. (Акт № 77, том XI,
дело № 2089/2009 г. на СВ – Търговище), с пазар
на стойност към настоящия момент – 10 000 лв.
От „Алтернативна енергия Търговище“ – ООД,
ЕИК 200618301, на основание чл. 145, ал. 2 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 93 000 лв.,
в т.ч.:
1. Нива № 006020, четвърта категория, на
мираща се в землището на с. Дралфа, община
Търговище, област Търговище, с площ 27,048 дка
при граници: имоти № 000031, 006501, 006018,
006014, 006030, 006031, 006032, 006033, 006012,
006011, 006010, 000051, придобита с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 5, том I, рег. № 101, дело № 4 от 8.01.2010 г.
(Акт № 14, том 1, дело № 13/2010 г. на СВ – Тър
говище), с пазарна стойност към настоящия
момент – 20 000 лв.
Полска култура № 000031, шеста категория,
намираща се в землището на с. Дралфа, община
Търговище, област Търговище, с площ 23,963 дка
при граници: имоти № 006020, 006501, 000051,
000113, 000051, 000089, придобита с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
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№ 5, том I, рег. № 101, дело № 4 от 8.01.2010 г.
(Акт № 14, том 1, дело № 13/2010 г. на СВ – Тър
говище), с пазарна стойност към настоящия
момент – 18 000 лв.
Нива № 006019, четвърта категория, намираща
се в землището на с. Дралфа, община Търговище,
област Търговище, с площ 52,504 дка при граници:
имоти № 006017, 000603, 000051, 000601, придо
бита с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 5, том I, рег. № 101, дело № 4
от 8.01.2010 г. (Акт № 14, том 1, дело № 13/2010 г.
на СВ – Търговище), с пазарна стойност към
настоящия момент – 40 000 лв.
Нива № 006016, четвърта категория, намираща
се в землището на с. Дралфа, община Търговище,
област Търговище, при граници: имоти № 006001,
006022, 006017, 000603, 006021, 000602, придобита
с нотариален акт за покупко-продажба на недви
жим имот № 5, том I, рег. № 101, дело № 4 от
8.01.2010 г. (Акт № 14, том 1, дело № 13/2010 г. на
СВ – Търговище), с площ 13,855 дка, с пазарна
стойност към настоящия момент – 10 000 лв.
Нива № 006503, намираща се в землището
на с. Дралфа, община Търговище, представ
ляваща нива с площ 807 кв. м, при граници:
имоти № 000036, № 000051, № 006043, № 006502,
придобита с договор за замяна на недвижими
имоти от 21.12.2010 г. (А кт № 16, том X V II,
дело № 5260/2010 г. на СВ – Търговище), с пазарна
стойност към настоящия момент – 1000 лв.
Нива с площ 4,702 дка, имот № 000089 в
землището на с. Дралфа, община Търговище,
местността До мелницата, при граници: от всич
ки страни имот № 000039, собственост на „Ал
тернативна енергия Търговище“ – ООД, актуван
с АОС № 873/15.12.2010 г., придобит с договор
за продажба от 10.02.2011 г. (Акт № 76, том II,
дело № 475/2011 г. на СВ – Търговище), с пазарна
стойност към настоящия момент – 4000 лв.
От „Месни продукти Т“ – ЕООД, ЕИК 201729062,
на основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 25 000 лв., в т.ч.:
Обществен терен, намиращ се в землището на
с. Здравец, община Търговище, област Търговище,
с площ 4,854 дка, шеста категория, съставляващ
имот № 000195, при граници: имоти № 000196,
000119, 000190, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 194,
том Х, рег. № 8387, дело № 757 от 21.12.2013 г.
(Акт № 67, том ХХII, дело № 4226/2013 г. на
СВ – Търговище), с пазарна стойност към настоя
щия момент – 25 000 лв.
В срок до приключване на съдебното дирене
в първата инстанция заинтересованите лица мо
гат да предявят претенции върху така описаното
имущество.
Първото съдебно заседание е насрочено за два
последователни дни – 4.03.2020 г. и 5.03.2020 г.
от 9,30 ч.
8296
Софийският градски съд, гражданско отде
ление, 14-и състав, на основание чл. 76, ал. 1 от
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр. д.
№ 16222/2018 г. въз основа на постъпило мотиви
рано искане от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придоби
тото имущество (КОНПИ) срещу Кирчо Иванов
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Киров, ЕГН 5009231943, с адрес за призоваване и
съобщения: София, район „Красно село“, бул. Цар
Борис ІІІ № 69, ет. 6, ап. 18, и Мария Георгиева
Кирова, ЕГН 4909192012, с адрес за призоваване и
съобщения: София, район „Красно село“, бул. Цар
Борис ІІІ № 69, ет. 6, ап. 1, за отнемане в полза
на държавата на имущество с обща стойност
1 163 088,47 лв., както следва:
1. На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Кирчо Иванов Киров,
ЕГН 5009231943: сумата в размер 1 066 268,54 лв.,
предмет на престъплението по чл. 202, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 201, чл. 26, ал. 1 от НК, извър
шено от Кирчо Иванов Киров.
2. На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Кирчо Иванов Ки
ров, ЕГН: 5009231943, и Мария Георгиева Кирова,
ЕГН 4909192012:
• недвижими имоти, намиращи се в пете тажна
жилищна сграда с подземни паркоместа, над
земни гаражи и магазини в УПИ І-258, целият
с пространство 280 кв. м, кв. 36 по плана на
гр. София, местността Хиподрума, при съседи:
от две страни улици, УПИ ІІ-257, УПИ-254, 255,
София, бул. Цар Борис ІІІ № 69, а именно:
паркомясто № 2, намиращо се в сутерена
на гореописаната сграда, със застроена площ
10,81 кв. м, представляващи 10,81/85,63 идеални
части от подземния гараж, целият със застроена
площ 85,63 кв. м, с разпределено право на ползване
за паркомясто № 2, при съседи: паркомясто № 1,
ул. Нишава, паркомясто № 3 и подземна улица,
заедно с 0,47 % идеални части от общите части
на сградата и толкова идеални части от правото
на строеж върху гореописаното паркомясто;
паркомясто № 3, намиращо се в сутерена
на гореописаната сграда, със застроена площ
12,83 кв. м, представляващи 12,83/85,63 идеални
части от подземния етаж, целият със застроена
площ 85,63 кв. м, с разпределено право на полз
ване на паркомясто № 3, при съседи: паркомясто
№ 2, ул. Нишава, паркомясто № 4 и подземна
улица, заедно с 0,55 % идеални части от общите
части на сградата и толкова идеални части от
правото на строеж върху гореописаното дворно
място, придобит с нотариален акт за продажба
на недвижими имоти № 44, том I, рег. № 3681,
дело № 42 от 20.07.2011 г. (акт № 117, том LXXVII,
дело № 16737/20.07.2011 г. на Службата по впис
ванията – София);
• 2/3 ид. части от поземлен имот, заснет с
планоснимачен номер 128, с площ 245 кв. м, за
който е определен УПИ VIII-128 в квартал 18
по плана на с. Оборище, община Панагюрище,
област Пазарджик, ул. Подполковник Рашев № 88,
с урегулирана площ 232 кв. м, при съседи на ПИ
№ 128: от изток – УПИ VII-127 на Петър Иванов
Терзийски; от юг: улица; от запад – УПИ IX-131
на Стоян Петков Ерелийски, придобит с нотари
ален акт за продажба на недвижим имот № 175,
том I, рег. № 1783, нот. дело № 134 от 8.07.2009 г.,
вписан като акт № 16, том ІІІ, дело № 344/2009 г.
на Службата по вписванията – Панагюрище, ве
дно с извършените подобрения в него съгласно
решение за строеж „Жилищна сграда и допъл
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ващо застрояване (пристройка, основен ремонт
и реконструкция)“ под № 152 от 24.11.2009 г. на
Община Панагюрище;
• поземлен имот, заснет с планоснимачен
№ 131, с площ 201 кв. м, за който е отреден
УПИ IX-131 в квартал 18 по плана на с. Оборище,
община Панагюрище, област Пазарджик, ул. Под
полковник Рашев № 90, с урегулирана площ
213 кв. м, при съседи: от север – УПИ V-130 на
Стоян Вулев и Стамат Вулев; от изток – УПИ VIII128 на Георги Петков Ерелийски; от юг – улица;
от запад – УПИ Х-132 на Делчо Чернев и Динко
Чернев, придобит с нотариален акт за продажба
на недвижим имот № 174, том I, pег. № 1777,
нот. дело № 133 от 8.07.2009 г./акт № 7, том ІІІ,
дело № 345/2009 г. на Службата по вписвания
та – Панагюрище, ведно с извършените подобре
ния в него съгласно решение за строеж „Жилищна
сграда и допълващо застрояване (пристройка,
основен ремонт и реконструкция)“ под № 152 от
24.11.2009 г. на Община Панагюрище;
• лек автомобил марка „Хюндай“, модел „Сан
та Фе CM“, с pег. № СА 9966 МС, дата на първа
регистрация: 16.05.2008 г., рама № KMHSH81
WP8U372246, двигател № D4EB8557889, придобит
с договор от 28.10.2011 г., собственост на Кирчо
Иванов Киров и Мария Георгиева Кирова;
• сумата в общ размер 42 319,93 лв. предста
вляваща вноски по кредит по разплащателна
сметка в евро с IBAN BG36RZBB91551475056308,
открита в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с
титуляр Кирчо Иванов Киров съвместно с Мария
Георгиева Кирова.
Указва на заинтересованите лица, че могат да
предявят своите претенции върху имуществото,
предмет на отнемане, в едномесечен срок от об
народване на обявлението в „Държавен вестник“,
както и датата, за която се насрочва първото
заседание. Делото е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 10.02.2020 г.
от 11,30 ч.
8290

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на погребалните фирми в България“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
5.12.2019 г. в 10 ч. в приемната зала на сдруже
нието на адрес: София, Столична община, район
„Сердика“, ул. Заводска № 10, при следния дневен
ред: 1. избор на председателстващ, секретар и
преброител на ОС; 2. освобождаване от длъжност
и от отговорност действащия управителен съвет
на сдружението; 3. избиране на нов управителен
съвет на сдружението; 4. избиране на контролна
комисия на сдружението; 5. приемане на док
лада за дейността на сдружението за периода
2015 – 2018 г., изготвен от действащия управите
лен съвет; 6. приемане на годишните финансови
отчети на сдружението за периода 2015 – 2018 г.
и отчета за изразходваните средства за периода
2015 – 11.2019 г., изготвени от действащия упра
вителен съвет; 7. приемане на проектоплан за
развитие на сдружението за 2020 г., изготвен от
действащия управителен съвет; 8. разни.
8221
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3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Спортен
клуб „Диамант“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.12.2019 г.
в 10 ч. в София, район „Триадица“, ул. Шандор
Петьофи № 48, ет. 1, ап. 11, при следния дне
вен ред: 1. приемане на годишните доклади
на управителния съвет на сдружение „Спортен
клуб „Диамант“ за дейността му през периода
2007 – 2018 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет на сдружение
„Спортен клуб „Диамант“ за дейността им през
периода 2007 – 2018 г.; 3. избор на нов управителен
съвет и председател на управителния съвет; 4.
промени в устава на сдружение „Спортен клуб
„Диамант“; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8270
1. – Управителният съвет на юридическо лице
с нестопанска цел сдружение „Железничарски
клуб по хокей „Локомотив – 1929“ – София, на
основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и решение
на УС на сдружението свиква общо събрание
на членовете на клуба на 17.12.2019 г. в 12 ч.
в ж.к. Надежда, ул. А. Велешки № 36а, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на сдружението през 2014 – 2019 г.; 2.
приемане на финансовия отчет на сдружението
за периода 2018 г. и доклада на счетоводителя;
3. изключване на членове на сдружението; 4.
приемане на нови членове на сдружението; 5.
избор на нов управителен съвет; 6. промяна в
адреса и седалището на сдружението; 7. промени
в устава на сдружението; 8. разни. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членовете на „Железничарски клуб по хокей
„Локомотив – 1929“ – София, всеки присъствен
ден от 10 до 18 ч. в офиса на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8218
9. – Управителният съвет на Клуб по хокей
„Св. Климент“ – Варна, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.12.2019 г.
в 17 ч. във Варна, ул. Михаил Колони № 10, при
следния дневен ред: 1. промени в устава; 2. раз
ни. При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8257
12. – Татяна Маринова Дикова – ликвидатор
на Сдружение за психосоциална рехабилитация „Орфей“, Кърджали, в ликвидация, ЕИК
108520324, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свик
ва общо събрание на членовете на 9.12.2019 г. в
10 ч. на адрес: Кърджали, ул. Славянска № 16,
при следния дневен ред: 1. приемане на крайния
ликвидационен счетоводен баланс, пояснителен
доклад към баланса и годишен отчет на лик
видатора на сдружението; 2. разпределение на
останалото имущество след удовлетворяване на
кредиторите; 3. освобождаване от отговорност на
ликвидатора; 4. приемане на решение за залича
ване на сдружението и вписване на заличаването
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по партидата на сдружението в TР. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21
от устава събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
8283
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по водни спортове „Росица“ – Павликени“, гр. Павликени, област Велико
Търново, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 28.12.2019 г. в 17 ч. на адреса
на седалището на клуба – Павликени, пл. Сво
бода № 7, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на управителния съвет;
2. избор на нов управителен съвет; 3. приемане
на основните насоки за дейността на сдружение
то; 4. организационни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8197
3. – Управителят на сдружение с дейност в
частна полза „Елика – традиции и бъдеще“ –
Пловдив, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружени
ето на 20.12.2019 г. в 17 ч. в Пловдив, ул. Чорлу
№ 3, при следния дневен ред: 1. доклад на упра
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вителя на сдружението; 2. промени в членския
състав на сдружението; 3. избор на управител;
4. определяне на дейността на сдружението; 5.
промени в устава на сдружението; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8198
5. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
за спорт и туризъм „Страж“ – Търговище, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 14.12.2019 г. в
14 ч. в Търговище, ул. Спиридон Грамадов № 36,
в заседателната зала на ОДМВР – Търговище,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад
за дейността на сдружението от 2005 до 2019 г.;
2. избор на нов управителен съвет; 3. промени
в устава на сдружението; 4. вземане на решение
за пререгистрация на сдружението; 5. вземане
на решения относно дължимостта и размера на
членския внос; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8282
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(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
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