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ЗАКОН

за маслодайната роза
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда обществените
отношения, свързани със:
1. създаването и поддържането на публичен национален електронен регистър на
розопроизводителите, розопреработвателите,
обектите за производство на продукти от
цвят на маслодайна роза и на насажденията
от маслодайна роза;
2. идентификацията и отглеждането на
насажденията от маслодайна роза;
3. изкупуването на цвят от маслодайна
роза;
4. производството и етикетирането на
продуктите от цвят на маслодайна роза;
5. изискванията към обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна
роза, към розопроизводителите и розопреработвателите;
6. научното обслужване в областта на
розопроизводството, статута и функциите на
Консултативния съвет по маслодайната роза;
7. кон т рола върх у дейност та на розопроизводителите, розопреработвателите и
обектите за производство на продукти от
цвят на маслодайна роза.
Чл. 2. (1) Целта на закона е опазването на
маслодайната роза, традиционно отглеждана
на територията на Република България.
(2) Министърът на земеделието, храните
и горите провежда държавната политика по
идентификацията и отглеждането на насажденията от маслодайна роза и подпомагането
на розопроизводството.

Г л а в а

в т о р а

РЕГИСТЪР НА РОЗОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ,
РОЗОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ, ОБЕКТИТЕ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ ОТ
ЦВЯТ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА И НА НАСА ЖДЕНИЯТА ОТ МАСЛОДАЙНА РОЗА
Чл. 3. Министерството на земеделието,
храните и горите поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен
регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на
продукти от цвят на маслодайна роза и на
насажденията от маслодайна роза.
Чл. 4. (1) За вписване в регистъра по чл. 3
розопроизводителите, розопреработвателите
и собствениците на обекти за производство
на продукти от цвят на маслодайна роза
подават единно заявление по образец в общинската служба по земеделие по постоянния адрес на физическото лице, съответно
по седалището на едноличния търговец или
юридическото лице.
(2) Образецът на заявлението по ал. 1 се
утвърждава от министъра на земеделието,
храните и горите и се публикува на интернет
страницата на Министерството на земеделието, храните и горите. Заявлението се подава
лично, чрез пълномощник, по електронен
път при условията и по реда на чл. 5 и 22
от Закона за електронното управление или
чрез лицензиран пощенски оператор.
(3) В заявлението по ал. 1 розопроизводителите посочват:
1. трите имена и постоянния адрес на
физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на
едноличния търговец или юридическото лице
и ЕИК по Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или идентификационния номер за
регистрация на лицата, регистрирани в друга
държава – членка на Европейския съюз, или
в държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;
2. правното основание за ползване на
имо та, п лощ та и мес т она хож дениет о на
имота – номера на масива и физическ и я
блок, идентификационния номер и ЕК АТТЕ/
адреса на имота;
3. вида на отглежданата маслодайна роза;
4. информация за контакт – електронен
адрес, телефонен номер, пощенски адрес и
други, които ще се използват.
(4) Към заявлението по ал. 1 розопроизводителите прилагат заверени копия на:
1. док у мент за собственост или дру го
правно основание за ползване на имота;
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2. документ за правния статус на лицата,
регистрирани в държава извън Европейския
съюз;
3. документ за правния статус на лицата,
регистрирани съгласно законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, или
на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;
4. документ за произход на посадъчния материал – само за новосъздадени насаждения;
5. но тариа л но за верено п ъ л номощ но,
когато заявлението се подава от упълномощено лице.
(5) В заявлението по ал. 1 розопреработвателите посочват:
1. трите имена и постоянния адрес на
физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на
едноличния търговец или юридическото лице
и ЕИК по Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или идентификационен номер за
регистрация на лицата, регистрирани в друга
държава – членка на Европейския съюз, или
в държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;
2. правното основание за ползване на
обекта за производство на продукти от цвят
на маслодайна роза;
3. информация за контакт – електронен
адрес, телефонен номер, пощенски адрес и
други, които ще се използват.
(6) Към заявлението по ал. 1 розопреработвателите прилагат заверени копия на:
1. док у мент за собственост или дру го
правно основание за ползване на обекта за
производство на продукти от цвят на маслодайна роза;
2. документ за правния статус на лицата,
регистрирани в държава извън Европейския
съюз;
3. документ за правния статус на лица
с ъ г л а с н о з а ко н о д а т е л с т в о т о н а д ъ рж а ва – членка на Европейския съюз, или на
д ърж а ва – с т ра на по Споразу мен ие т о за
Европейското икономическо пространство;
4. но тариа л но за верено п ъ л номощ но,
когато заявлението се подава от упълномощено лице.
(7) В заявлението по ал. 1 собственикът
на обекта за производство на продукти от
цвят на маслодайна роза посочва:
1. трите имена и постоянния адрес на
физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление
на едноличния търговец или юридическото
лице – собственик на обекта, както и данни
за ползвателя, когато обектът е предоставен
за ползване на друго лице;
2. адреса на обекта;
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3. документа за собственост и документа,
с който ползването на обекта е предоставено
на друго лице – когато е приложимо;
4. номера и датата на влязлото в сила
разрешение за ползване съгласно действащата
нормативна уредба – когато е приложимо;
5. производствената площ на обекта и
обема на складовите помещения;
6. броя и капацитета на дестилационните и другите инсталации и съоръжения за
преработване на цвят от маслодайна роза;
7. видовете продукти от цвят на маслодайна роза, които се произвеждат в обекта;
8. информация за контакт – електронен
адрес, телефонен номер, пощенски адрес и
други, които ще се използват.
(8) Към заявлението по ал. 1 собственикът
на обекта за производство на продукти от
цвят на маслодайна роза прилага заверени
копия на:
1. документ за собственост и документа, с
който ползването на обекта е предоставено
на друго лице – когато е приложимо;
2. документ за правния статус на лицата,
регистрирани в държава извън Европейския
съюз;
3. документ за правния статус на лицата съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на
д ържа ва – с т ра на по Споразу мен иет о за
Европейското икономическо пространство;
4. разрешение за ползване по чл. 177,
ал. 2, съответно удостоверение за въвеждане
в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за
устройство на територията, или разрешение
за строеж – за стопански и второстепенни
постройки по чл. 41, ал. 1 от Закона за устройство на територията – когато е приложимо;
5. технологична документация за видовете
продукти от цвят на маслодайна роза, които
се произвеждат в обекта, или декларация,
че производството се извършва съгласно
национален или браншови стандарт;
6. но тариа л но за верено п ъ л номощ но,
когато заявлението се подава от упълномощено лице.
(9) В 14-дневен срок от датата на подаване
на единното заявление по ал. 1:
1. общинската служба по земеделие извършва проверка на посочената в заявлението
информация;
2. въз основа на резултата от проверката
по т. 1 директорът на съответната областна
дирек ци я „Земеделие“ издава заповед за
вписване в регистъра на съответния розопроизводител, розопреработвател или обект
за производство на продукти от цвят на
маслодайна роза, или постановява отказ;
заповедта за отказ се съобщава и може да
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се обжалва по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(10) При непълноти и/или неточности в
представените документи органът по ал. 9,
т. 2 писмено уведомява заявителя и определя 10-дневен срок за отстраняването им,
считано от датата на уведомяването. В тези
случаи срокът по ал. 9 спира да тече.
(11) При неотстраняване на непълнотите
и/или неточностите в указания срок органът
по ал. 9, т. 2 прекратява производството по
вписване в регистъра и постановява отказ.
Заповедта за отказ се съобщава и може да
се обжалва по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(12) Областните дирекции „Земеделие“
изпращат по служебен път издадените заповеди по ал. 9, т. 2 и ал. 11 до компетентните
звена в Министерството на земеделието,
храните и горите, както и до съответните
общински служби по земеделие – за вписване
в регистъра по чл. 3.
Чл. 5. (1) В регистъра по чл. 3 общинските
служби по земеделие вписват:
1. за розопроизводителите:
а) регистрационния номер и датата на
вписване;
б) трите имена и постоянния адрес на
физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на
едноличния търговец или юридическото лице
и ЕИК по Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или идентификационен номер за
регистрация на лицата, регистрирани в друга
държава – членка на Европейския съюз, или
в държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;
в) правното основание за ползване на
и мо та, п лощ та и мес т она хож ден иет о на
имота – номера на масива и физическ и я
блок, идентификационния номер и ЕК АТТЕ/
адреса на имота;
г) вида на маслодайната роза;
д) количествата произведен цвят – когато
е приложимо;
е) информацията по чл. 10, ал. 2, т. 1, 3 и 6;
2. за розопреработвателите:
а) регистрационния номер и датата на
вписване;
б) трите имена и постоянния адрес на
физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на
едноличния търговец или юридическото лице
и ЕИК по Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или идентификационен номер за
регистрация на лицата, регистрирани в друга
държава – членка на Европейския съюз, или
в държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;
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в) правното основание за ползване на
обекта за производство на продукти от цвят
на маслодайна роза;
г) вида на маслодайната роза;
д) количествата преработен цвят – когато
е приложимо;
е) информацията по чл. 10, ал. 2, т. 1, 3 и 6;
3. за обектите за производство на продукти
от цвят на маслодайна роза:
а) регистрационния номер и датата на
вписване;
б) адреса на обекта;
в) документа за собственост и документа,
с който ползването на обекта е предоставено
на друго лице – когато е приложимо;
г) трите имена и постоянния адрес на
физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление
на едноличния търговец или юридическото
лице – собственик на обекта, както и данни
за ползвателя, когато обектът е предоставен
за ползване на друго лице;
д) производствената площ на обекта и
обема на складовите помещения;
е) броя и капацитета на дестилационните и другите инсталации и съоръжения за
преработване на цвят от маслодайна роза;
ж) видовете продукти от цвят на маслодайна роза, произвеждани в обекта;
з) номера на разрешението за ползване по
чл. 177, ал. 2, съответно на удостоверението
за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3
от Закона за устройство на територията, или
на разрешението за строеж – за стопански и
второстепенни постройки по чл. 41, ал. 1 от
Закона за устройство на територията;
4. за насажденията от маслодайна роза:
а) регистрационния номер и датата на
вписване;
б) номера и датата на констативния протокол за идентификация на площта с насаждения от маслодайна роза, съответно на
протокола за местонахождението и площта
на изкоренените насаждения;
в) трите имена и постоянния адрес на
физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление
на едноличния търговец или юридическото
лице – собственик на насаждението;
г) площта и местонахождението на имота – номера на масива и физическия блок,
идентификационния номер и ЕКАТТЕ/адреса
на имота;
д) вида на маслодайната роза.
(2) Информацията по ал. 1, т. 1, букви „д“
и „е“ и по т. 2, букви „д“ и „е“ се вписва служебно в регистъра въз основа на подадените
от розопроизводителите и розопреработвателите декларации по чл. 13 и 14.
(3) Вписването в регистъра по чл. 3 на насажденията от маслодайна роза се извършва
служебно от съответните общински служби
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по земеделие въз основа на данните от констативните протоколи за идентификация на
площите с насаждения от маслодайна роза и
протоколите за местонахождението и площта
на изкоренените насаждения.
(4) Информацията в регистъра по чл. 3 се
публикува при спазване на търговската тайна
и на Закона за защита на личните данни.
Чл. 6. (1) В срок до 10 дни от вписването
в регистъра по чл. 3 общинската служба по
земеделие издава на заявителя удостоверение по образец, утвърден от министъра на
земеделието, храните и горите. Удостоверението е безсрочно и за него не се дължи
държавна такса.
(2) Удостоверението за вписване в регистъра е лично и не може да се преотстъпва.
(3) Всяко лице, вписано в регистъра, може
да поиска отстраняване на допуснати грешки
във вписаните обстоятелства.
(4) Вписаните в регистъра по чл. 3 лица са
длъжни да заявят пред съответната общинска служба по земеделие всички настъпили
промени във вписаните обстоятелства в срок
до 7 дни от наст ъпването на пром яната.
Вписването на промяната се извършва при
условията и по реда на чл. 4, ал. 9 – 12.
Ч л. 7. (1) Розоп роизвод и т ел, розоп реработвател или обект за производство на
продукти от цвят на маслодайна роза се
отписва от регистъра по чл. 3 въз основа
на заповед на директора на съответната
областна дирекция „Земеделие“:
1. при подадено заявление от розопроизводителя, розопреработвателя или собственика на обект за производство на продукти
от цвят на маслодайна роза;
2. при смърт на физическото лице или
при поставянето му под запрещение;
3. при заличаване на едноличния търговец
или прекратяване на юридическото лице;
4. когато в резултат на промяна на обстоятелствата не отговаря на нормативните
изисквания за извършване на дейността;
5. когато в рамките на 12 месеца преди
датата на издаване на заповедта за отписване
с влезли в сила два или повече акта на компетентен орган са установени нарушения на
нормативен или общ административен акт,
извършени при упражняване на дейността,
за която е вписано в регистъра;
6. когато на лицето по съдебен или административен ред му е било забранено да
осъществява дейността, за която е вписано
в регистъра – за срока на забраната.
(2) Не се разглеждат заявления за вписване в регистъра, подадени от лица, отписани
поради настъпили обстоятелства по ал. 1,
т. 5, в срок една година след влизането в
сила на заповедта за отписване. При повторно или следващо отписване от регистъра
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заявления за вписване не се разглеждат за
срок две години след влизането в сила на
заповедта за отписване.
Г л а в а

т р е т а

И Д ЕН Т ИФИ К А Ц И Я Н А П ЛОЩ И Т Е С
НАСА ЖДЕНИЯ ОТ МАСЛОДАЙНА РОЗА
И ОТГЛЕЖДАНЕ НА НАСА ЖДЕНИЯ ОТ
МАСЛОДАЙНА РОЗА
Чл. 8. (1) Насаждения от маслодайна роза
се създават от сертифициран посадъчен материал, който отговаря на изискванията на
Закона за посевния и посадъчния материал.
(2) При отглеждането на маслодайна роза
се прилагат добри земеделск и практик и,
съобразени с биологичните изисквания за
вида Rosa damascena Mill и Rosa alba L.
Чл. 9. (1) Ежегодно в срок до 31 март розопроизводителите уведомяват съответната
общинска служба по земеделие за новосъздадените и/или изкоренените през последните
12 месеца насаждения от маслодайна роза.
Общинската служба по земеделие изпраща
по служебен път получената информация до
Изпълнителната агенция по сортоизпитване,
апробаци я и семеконт рол и съответното
компетентно звено в Министерството на
земеделието, храните и горите.
(2) Министърът на земеделието, храните и
горите или оправомощени от него длъжностни лица със заповед назначават комисии за
извършване на идентификация на площите
с новосъздадени насаждения от маслодайна
роза. Комисиите включват представители
на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Института
по розата и етеричномаслените култури и
представители на съответната областна дирекция „Земеделие“.
(3) Идентификацията на площите с новосъздадени насаждения от маслодайна роза
се извършва във фенофаза „цъфтеж“, след
проверка на място, извършена в присъствието
на собственика или на негов представител.
(4) За резултата от проверката по ал. 3
съответната комисия изготвя констативен
протокол по образец, който съдържа информация за площта и местонахождението на
насажденията и вида на маслодайната роза.
Протоколът се връчва на собственика и на
всички членове на комисията. Протоколът
е официален документ, който удостоверява
вида на маслодайната роза.
(5) Извън случаите по ал. 1 идентификация на площите с насаждения от маслодайна роза може да се извърши въз основа
на заявление от съответния собственик или
розопроизводител, подадено в общинската
служба по земеделие по местонахождение на
насажденията. Идентификацията се извършва
по реда на ал. 2 – 4.
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(6) Общинските служби по земеделие целогодишно извършват проверки на място за
установяване на изкоренени насаждения от
маслодайна роза. Проверките се извършват
от комисия, определена със заповед на директора на съответната областна дирекция
„Земеделие“.
(7) За резултата от проверката по ал. 6
комисията изготвя констативен протокол,
който съдържа информация за местонахождението и площта на изкоренените насаждения.
Протоколът се издава в два екземпляра – по
един за собственика и за общинската служба
по земеделие.
(8) Розопроизводителите съхраняват документите за произхода на посадъчния материал
и протоколите по ал. 4 и 7 за срок 5 години.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗКУПУВАНЕ НА ЦВЯТ ОТ МАСЛОДАЙНА РОЗА
Чл. 10. (1) Изкупуването на цвят от маслодайна роза се извършва въз основа на
писмен договор, ск лючен меж ду вписани
в регистъра по чл. 3 розопроизводители и
розопреработватели.
(2) Договорите по ал. 1 съдържат:
1. идентификация на страните;
2. срок на договора;
3. номер и дата на удостоверенията за
вписване в регистъра по чл. 3 на страните
по договора;
4. п лощ и ме с т она хож ден ие на и мо та – номер на масива и физическия блок,
идентификационен номер и ЕК АТТЕ/адрес
на имота;
5. вид на маслодайната роза;
6. прогнозно количество на изкупувания
цвят от маслодайна роза;
7. цена и срок на плащане.
(3) Изкупуването на цвят от маслодайна
роза се извършва от вписани в регистъра по
чл. 3 розопреработватели във:
1. обекти за производство на продукти
от цвят на маслодайна роза, вписани в регистъра по чл. 3;
2. пу нктове за изк у пу ване на цвят от
маслодайна роза.
(4) Ежегодно в срок до 10 април розопреработвателите подават до кмета на общината
информация относно броя, местонахождението и работното време на пунктовете за
изкупуване на цвят от маслодайна роза на
територията на общината.
(5) Ежегодно в срок до 25 април кметът
на общината издава заповед, която включва:
1. списък на розопроизводителите;
2. брой и местонахождение на пунктовете
за изкупуване на цвят от маслодайна роза;
3. часови периоди за бране и за изкупуване
на цвят от маслодайна роза;
4. забрана за бране и изкупуване на цвят
от маслодайна роза извън периода по т. 3.
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п е т а

ПРОИЗВОДСТВО И ЕТИКЕТИРАНЕ НА
ПРОДУКТИ ОТ ЦВЯТ НА МАСЛОДАЙНА
РОЗА. ИЗИСК ВА НИ Я КЪМ ОБЕКТИТЕ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ ОТ
Ц ВЯ Т Н А М АС ЛОД А Й Н А РОЗА , К ЪМ
РОЗОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И РОЗОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ
Раздел I
Производство и етикетиране на продукти от
цвят на маслодайна роза
Чл. 11. (1) Производството на продукти
от цвят на маслодайна роза се извършва от
лица, вписани в регистъра по чл. 3.
(2) Производството на продукти от цвят
на маслодайна роза се извършва съгласно
национални или браншови стандарти или разработена от розопреработвателя технологична
документация за различните видове продукти.
(3) Биологичното производство на продукти от цвят на маслодайна роза се извършва
в съответствие с разпоредбите на Регламент
(EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ,
L 189/1 от 20 юли 2007 г.), на Регламент на
Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември
2008 г. за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета относно биологичното производство
и етикетирането на биологични продукти по
отношение на биологичното производство,
етикетирането и контрола (ОВ, L 250/1 от
18 септември 2008 г.), на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз и
на наредбата по чл. 17, ал. 1 от същия закон.
(4) Производството, етикетирането и контролът на продуктите със защитено географско
указание „Българско розово масло“ (Bulgarsko
rozovo maslo) (ЗГУ) се осъществяват съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 1151/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
21 ноември 2012 г. относно схемите за качество
на селскостопанските продукти и храни (ОВ,
L 343/1 от 14 декември 2012 г.), на Регламент
за изпълнение (ЕС) № 1020/2014 на Комисията от 25 септември 2014 г. за вписване на
наименование в регистъра на защитените
наименования за произход и защитените географски указания (Българско розово масло
(Bulgarsko rozovo maslo) (ЗГУ) (ОВ, L 283/31
от 27 септември 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент за изпълнение (ЕС) № 1020/2014“,
на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз и на наредбите, издадени
на основание чл. 17, ал. 2 и чл. 25б от същия
закон.
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(5) Продукти със защитено географско
указание „Българско розово масло“ (Bulgarsko
rozovo maslo) (ЗГУ) се произвеждат от производители, вписани в регистъра на производителите на продукта съгласно чл. 16, ал. 3,
т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз.
(6) Розопроизводителите могат да преработват на ишлеме произведения от тях цвят
от маслодайна роза в обекти за производство
на продукти от цвят на маслодайна роза, вписани в регистъра по чл. 3, които отговарят
на изискванията на чл. 12.
(7) При етикетирането и опаковането на
продуктите от цвят на маслодайна роза се
спазват приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г.
относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО
и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (OB, L 353/1 от 31 декември
2008 г.) и на Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси.
(8) При етикетирането и опаковането на
продуктите от цвят на маслодайна роза може
да се прилагат и съответните изисквания на:
1. СД ISO/TS 210:2015 Етерични масла.
Общи правила за опаковане, кондициониране
и съхранение;
2. СД ISO/TS 211:2015 Етерични масла.
Общи правила за етикетиране и маркиране
на опаковки.
(9) Етикетирането на продуктите от цвят
на маслодайна роза се извършва по начин,
който улеснява тяхната проследимост, като
етикетът задължително съдържа:
1. наименование на продукта;
2. състав;
3. партиден номер;
4. срок на годност;
5. фирмено лого и адрес на производителя;
6. условия за съхранение.
(10) Розопреработвателят, в чийто обект е
произведен продуктът от цвят на маслодайна
роза, издава гаранция за чистота и натуралност на продукта.
(11) Когато продукти от цвят на маслодайна
роза се използват за производство на храни,
при етикетирането се прилагат изискванията
на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.
(12) Когато продукти от цвят на маслодайна роза се използват за производство на
козметични продукти, лекарствени продукти
или медицински изделия, при опаковането и
етикетирането се прилагат изискванията на
Закона за здравето, Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, Закона за
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медицинските изделия и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
(13) Забранява се употребата на наименованието „Българско розово масло“ (Bulgarsko
rozovo maslo) (ЗГУ) при представяне, етикетиране и/или рекламиране на козметични
продукти, химични вещества и смеси, лекарствени продукти и медицински изделия,
когато в състава на козметичните продукти,
химичните вещества и смеси, лекарствените
продукти и медицинските изделия е вложено
розово масло, произведено от производители,
които не са вписани в регистъра по чл. 16,
ал. 3, т. 1 от Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
Раздел IІ
Изисквания към обектите за производство на
продукти от цвят на маслодайна роза
Чл. 12. Преработването на цвят от маслодайна роза се извършва в обект за производство на продукти от цвят на маслодайна роза,
вписан в регистъра по чл. 3, който:
1. има влязло в сила разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2, съответно удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177,
ал. 3 от Закона за устройство на територията,
или разрешение за строеж – за стопански и
второстепенни постройки по чл. 41, ал. 1 от
Закона за устройство на територията;
2. разполага с разработена технологична
документация за видовете продукти от цвят
на маслодайна роза, които се произвеждат в
обекта, или с национален или браншови стандарт за производство на съответния продукт;
3. разполага с инсталация/инсталации за
производство на розово масло, розов конкрет, розово абсолю и/или розова вода, или
с инсталация и/или съоръжение за сушене
на цвят от маслодайна роза.
Раздел IІІ
Изисквания към розопроизводителите и розопреработвателите
Чл. 13. (1) Ежегодно в срок до 30 април
розопроизводителите подават в общинската
служба по земеделие по местонахождението
на насажденията декларация по образец за
сключените за текущата стопанска година
договори с розопреработватели за реализация
на произведения цвят от маслодайна роза.
(2) Ежегодно в срок до 31 юли розопроизводителите подават в общинската служба по
земеделие по местонахождението на насажденията декларация по образец за количествата
произведен и за количествата реализиран цвят
от маслодайна роза по сключените договори за
текущата стопанска година. Розопроизводителите съхраняват документите за количествата
произведен и за количествата реализиран цвят
от маслодайна роза за срок 5 години.
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(3) Декларациите по ал. 1 и 2 се подават
лично, чрез пълномощник, по електронен
път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от
Закона за електронното управление или чрез
лицензиран пощенски оператор.
(4) Образците на декларациите по ал. 1 и
2 се утвърждават от министъра на земеделието, храните и горите и се публикуват на
интернет страницата на Министерството на
земеделието, храните и горите.
Чл. 14. (1) Ежегодно в срок до 30 април
розопреработвателите подават в общинската
служба по земеделие по местонахождението
на обекта за производство на продукти от цвят
на маслодайна роза декларация по образец
за сключените за текущата стопанска година
договори с розопроизводители за изкупуване и/
или преработване на цвят от маслодайна роза.
(2) Ежегодно в срок до 31 юли розопреработвателите подават в общинската служба
по земеделие по местонахождението на обекта за производство на продукти от цвят на
маслодайна роза декларация по образец за
количествата изкупен и за количествата преработен цвят от маслодайна роза по сключените
договори за текущата стопанска година. Розопреработвателите съхраняват документите
за количествата изкупен и за количествата
преработен цвят от маслодайна роза за срок
5 години.
(3) Декларациите по ал. 1 и 2 се подават
лично, чрез пълномощник, по електронен
път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от
Закона за електронното управление или чрез
лицензиран пощенски оператор.
(4) Образците на декларациите по ал. 1 и
2 се утвърждават от министъра на земеделието, храните и горите и се публикуват на
интернет страницата на Министерството на
земеделието, храните и горите.
Чл. 15. Розопреработвателите са длъжни
да осигурят документална проследимост на
всички етапи на производството, като за
целта съхраняват документи и информация
за произхода на суровината и видовете произведени продукти от цвят на маслодайна роза
за срок 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на производство
на продуктите.
Г л а в а

ш е с т а

НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТТА НА
РОЗОПРОИЗВОДСТВОТО. КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО МАСЛОДАЙНАТА РОЗА
Чл. 16. (1) Научното обслужване в областта на розопроизводството се осъществява от
Института по розата и етеричномаслените
култури, от научни организации и висши училища в страната, както и от други физически
и юридически лица, чиято дейност е свързана
с производството и/или преработването на
етеричномаслени и лечебни култури.

ВЕСТНИК

БРОЙ 9

(2) Към министъра на земеделието, храните
и горите се създава Консултативен съвет по
маслодайната роза.
(3) Министърът на земеделието, храните и
горите със заповед определя състава на Консултативния съвет, който включва представители
на Министерството на земеделието, храните и
горите, Министерството на здравеопазването,
организации на розопроизводители, розопреработватели и търговци на продукти от цвят
на маслодайна роза.
(4) Председател на Консултативния съвет е
министърът на земеделието, храните и горите
или оправомощен от него заместник-министър.
(5) Консултативният съвет:
1. изгот вя становища и п репорък и за
решаването на проблеми в сектора на розопроизводството и розопреработването;
2. прави предложения и консултира провеждането на държавната политика в областта
на розопроизводството и розопреработването;
3. при необходимост изразява становища относно проекти на нормативни актове
на базата на анализ и оценка на въздействието им;
4. утвърждава браншови стандарти за добри
производствени практики;
5. приема ежегоден доклад за състоянието
на сектора, включващ предложения за мерки за провеждане на интегрирана държавна
политика.
(6) Консултативният съвет се свиква от
председателя или по искане на една трета от
членовете на Консултативния съвет, които
предлагат дневния ред на заседанието.
(7) Консултативният съвет може да се
подпомага от комисии или работни групи.
(8) Членовете на Консултативния съвет не
получават възнаграждение за работата си в
Консултативния съвет.
(9) Министърът на земеделието, храните
и горите със заповед утвърждава правила за
дейността и организацията на Консултативния съвет.
Г л а в а

с е д м а

КОНТРОЛ
Чл. 17. (1) На контрол по този закон подлежат:
1. създаването на насаждения от маслодайна роза;
2. изкореняването на насаждения от маслодайна роза;
3. производството на продукти от цвят на
маслодайна роза, предназначени за производство на храни;
4. обектите за производство на продукти от
цвят на маслодайна роза, дестилационните и
другите инсталации и съоръжения за преработване на цвят от маслодайна роза;
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5. спазването на изискванията, заложени в
технологичната документация, в националните
или браншови стандарти при производството
на продукти от цвят на маслодайна роза;
6. употребата на наименованието „Българско розово масло“ (Bulgarsko rozovo maslo)
(ЗГУ), когато се използва при представяне,
етикетиране и/или рекламиране на козметични продукти, химични вещества и смеси, лекарствени продукти или медицински изделия.
(2) Контролът по ал. 1, т. 1 се осъществява
от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробаци я и семеконтрол съгласно
изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал.
(3) Контролът по ал. 1, т. 2 се осъществява
от съответните общински служби по земеделие.
(4) Контролът по ал. 1, т. 3 се осъществява от Българската агенция по безопасност
на храните съгласно Закона за храните и
Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно официалния контрол, провеждан с цел
осигуряване на проверка на съответствието
със законодателството в областта на фуражите
и храните и правилата за опазване здравето
на животните и хуманното отношение към
животните (ОВ, L 165/1 от 30 април 2004 г.).
(5) Контролът по ал. 1, т. 4 и 5 се осъществява от областните дирекции „Земеделие“ по
местонахождението на обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза
съвместно с Института по розата и етеричномаслените култури.
(6) Компетентните звена съгласно устройствения правилник на Министерството на
земеделието, храните и горите осъществяват
надзор върху дейността на контролните органи по ал. 2 – 5.
(7) Контролът по ал. 1, т. 6 се осъществява
от министъра на здравеопазването чрез компетентните контролни органи по Закона за
здравето, Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, Закона за медицинските
изделия и държавните здравни инспектори
съобразно правомощията им по Закона за
защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси.
(8) За осъществяване на контрола по ал. 1,
т. 6 контролните органи към министъра на
здравеопазването взаимодействат с контролните органи към министъра на земеделието,
храните и горите. Условията и редът за взаимодействието се уреждат с правила, утвърдени със съвместна заповед на министъра на
земеделието, храните и горите и министъра
на здравеопазването.
Чл. 18. (1) Контролът по чл. 17 се осъществява чрез извършване на:
1. планови проверки;
2. извънпланови проверки:
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а) на базата на извършена оценка на риска,
свързан с розопроизводителя и/или розопреработвателя или с обекта за производство на
продукти от цвят на маслодайна роза;
б) когато плановите проверки покажат
несъответствие с условията на регистрацията,
други нормативни изисквания или наличие
на предпоставки за възникване на опасност
за околната среда и човешкото здраве;
в) след преценка по целесъобразност от
министъра на земеделието, храните и горите
или от министъра на здравеопазването;
г) при подаден сигнал до компетентен
орган по чл. 17.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват в
присъствието на проверяваното лице или на
негов представител и могат да включват:
1. проверки на място на насажденията
от маслодайна роза и/или на пунктовете за
изкупуване на цвят от маслодайна роза;
2. проверки на обектите за производство
на продукти от цвят на маслодайна роза,
на дестилационните и другите инсталации
и съоръжения за преработване на цвят от
маслодайна роза и на складовите помещения;
3. оценка за съответствие на фактическото
състояние на насажденията и на обектите за
производство на продукти от цвят на маслодайна роза с вписаното в регистъра;
4. вземане на проби и извършване на анализи в акредитирани лаборатории;
5. проверка на документите, свързани с
производството, изкупуването и преработването на цвят от маслодайна роза.
(3) Ръководителят на съответния контролен
орган със заповед определя проверяващите
лица и обхвата на проверката. За резултата от
проверката се изготвя констативен протокол
в два екземпляра – по един за проверяваното лице и за съответния контролен орган.
За неуредените въпроси при проверките по
сигнали се прилага глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) При осъществяване на контролните си
правомощия длъжностните лица имат право:
1. на достъп до насажденията от маслодайна роза и до обектите за производство на
продукти от цвят на маслодайна роза;
2. да изискват съдействие от лицата, които
отглеждат маслодайна роза и произвеждат
цвят от маслодайна роза, както и от лицата,
които произвеждат продукти от цвят на маслодайна роза;
3. да изискват документи, свързани с насажденията, с производството и преработването на цвят от маслодайна роза, както и да
получават копия от тях.
(5) При извършването на проверка проверяваните лица са длъжни да:
1. осигуряват достъп до насажденията от
маслодайна роза и до обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза;
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2. оказват съдействие и да не възпрепятстват
работата на длъжностните лица;
3. предоставят изисканите документи по
ал. 4, т. 3.
Г л а в а

о с м а

А ДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 19. (1) Който произвежда цвят от маслодайна роза като стопанска дейност, без да
е вписан в регистъра по чл. 3, се наказва с
глоба в размер от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
3000 до 5000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение
глобата, съответно имуществената санкция,
е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 20. (1) Който преработва цвят от маслодайна роза като стопанска дейност, без да
е вписан в регистъра по чл. 3 или в обект,
който не е вписан в регистъра, се наказва с
глоба в размер от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
5000 до 10 000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение
глобата, съответно имуществената санкция,
е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 21. (1) Който подаде невярна информация или неверни данни за вписване в регистъра по чл. 3, когато деянието не съставлява
престъпление, се наказва с глоба от 500 до
1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
1500 до 3000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение
глобата, съответно имуществената санкция,
е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 22. (1) Който в нарушение на чл. 10,
ал. 1 организира изкупуване или изкупува
цвят от маслодайна роза, се наказва с глоба
в размер от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
1000 до 1500 лв.
(3) При повторно извършено нарушение
глобата, съответно имуществената санкция,
е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 23. (1) Розопроизводител, който в
нарушение на чл. 9 не уведоми общинската
служба по земеделие за новосъздадените и/
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или изкоренените от него насаждения от
маслодайна роза, се наказва с глоба в размер
от 100 до 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
500 до 2000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение
глобата, съответно имуществената санкция,
е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 24. (1) Който наруши изискванията по
чл. 10, ал. 2 – 5, се наказва с глоба в размер
от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
1000 до 5000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение
глобата, съответно имуществената санкция,
е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 25. (1) Който при етикетирането на
продукт от цвят на маслодайна роза наруши
чл. 11, ал. 9, се наказва с глоба в размер от
1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
2000 до 5000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение
глобата, съответно имуществената санкция,
е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 26. (1) Който извършва дейност в обект,
който не отговаря на изискванията на чл. 12,
се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
1500 до 3000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение
глобата, съответно имуществената санкция,
е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 27. (1) Който наруши изискванията на
чл. 18, ал. 5, се наказва с глоба в размер от
100 до 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
200 до 1000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение
глобата, съответно имуществената санкция,
е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 28. (1) Наказва се с глоба от 1000 до
5000 лв. лице, което фалшифицира или представи невярно като розово масло с произход
Република България продукт:
1. който е произведен от масла с произход
от други държави;
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2. в който розовото масло с произход
Република България е заместено с масла с
произход от други държави и/или към който
са добавени масла с произход от други държави и/или синтетични съставки.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер до 10 на сто от годишния оборот, ако
не е предвидено по-тежко наказание.
(3) Когато стойността на придобитото в
резултат на нарушенията по ал. 1 може да
бъде определена, на лицето се налага глоба,
съответно имуществена санкция, до двойния
размер на придобитото.
(4) При повторно извършено нарушение
глобата, съответно имуществената санкция,
е в трикратен размер на глобата, съответно
на имуществената санкция по ал. 1 – 3.
Чл. 29. (1) Който наруши забраната по
чл. 11, ал. 13, се наказва с глоба от 1000 до
5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
5000 до 10 000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение
глобата, съответно имуществената санкция,
е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 30. За други нарушения на този закон
виновните лица се наказват с глоба в размер
от 100 до 500 лв. или с имуществена санкция
в размер от 500 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.
Чл. 31. (1) Нарушенията по чл. 19 – 28 се
установяват с актове, съставени от длъжностни
лица от Българската агенция по безопасност
на храните, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и от общинските служби по земеделие, оправомощени
със заповед на съответните ръководители.
(2) Наказателните постановления за нарушенията по ал. 1 се издават от съответните
ръководители на Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
и областните дирекции „Земеделие“ или от
оправомощени от тях длъжностни лица.
Чл. 32. (1) Нарушенията по чл. 29 се установяват с актове, съставени от държавни
здравни инспектори или от длъжностни лица,
определени от директора на регионалната
здравна инспекция, съответно от инспектори
и експерти, определени от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенци я по
лекарствата.
(2) Наказателните постановления за нарушенията по ал. 1 се издават от директора на
регионалната здравна инспекция, съответно от

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по лекарствата, или от оправомощени
от него длъжностни лица.
Чл. 33. Установяването на нарушенията,
издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 34. (1) Министерството на земеделието,
храните и горите, Министерството на здравеопазването, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол и
областните дирекции „Земеделие“ публикуват
на интернет страниците си информация за
всички влезли в сила наказателни постановления, с които са наложени наказания за нарушения на закона, като посочват нарушението,
нарушителя, вида и размера на санкцията.
(2) Информацията по ал. 1 се публикува
в обобщен вид при условията на Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/EО (ОВ, L 119/1 от 4 май
2016 г.) или когато публикуването би причинило прекомерни вреди на засегнатите лица.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Изкореняване на насаждения от маслодайна роза“ е пълното отстраняване на всички
надземни части на насажденията с маслодайна
роза, включително корените, и почистване на
площта от растителни остатъци.
2. „Маслодайна роза“ е роза от вида Rosa
damascena Mill и Rosa alba L., отглеждана на
територията на Република България.
3. „Новосъздадено насаждение“ е насаждение от маслодайна роза на възраст до
една година включително (от засаждането на
разсада до началото на цветодаването).
4. „Обект за производство на продукти
от маслодайна роза“ е производствен обект,
който разполага с необходимото оборудване
за преработване на цвят от маслодайна роза.
5. „Продукти от цвят на маслодайна роза“
са розово масло, розов конкрет, розово абсолю,
розова вода и сушен розов цвят, получени от
цвят на маслодайна роза.
6. „Розова вода“ е продукт, получен при
водна или водно-парна дестилация на цвят от
маслодайна роза със съдържание на розово
масло не по-малко от 0,025 на сто.
7. „Розов конкрет“ е продукт, получен чрез
екстракция от свеж цвят от маслодайна роза
с неполярен разтворител.
8. „Розово абсолю“ е продукт, получен
при екстракцията на розов конкрет с етилов
алкохол при отрицателни температури.
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9. „Розово масло“ е етерично масло, получено чрез водно-парна дестилация на цвят
от маслодайна роза съгласно национални или
браншови стандарти в Република България.
10. „Розопреработвател“ е лице, което
като стопанска дейност произвежда продукти от цвят на маслодайна роза в собствен,
нает или ползван на друго правно основание
обект за производство на продукти от цвят
на маслодайна роза.
11. „Розопроизводител“ е лице, което като
стопанска дейност отглежда маслодайна роза
и произвежда цвят от маслодайна роза.
12. „Фенофаза „цъфтеж“ е периодът на
цъфтеж, който започва от появата на първия
напълно разтворен цвят от маслодайна роза
и продължава до прецъфтяването на последния цвят.
13. „Цвят от маслодайна роза“ е полуразцъфнал до напълно разцъфнал свеж цвят на
маслодайна роза (изключват се твърди пъпки,
прецъфтели цветове и избелели венечни листа).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на закона министърът на земеделието,
храните и горите със заповед утвърждава:
1. образци на документите по закона;
2. указания за създаването и поддържането
на информационните бази данни по § 3, ал. 3.
(2) Образците и указанията по ал. 1 се
публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.
§ 3. (1) В едногодишен срок от влизането
в сила на закона Министерството на земеделието, храните и горите създава и въвежда в
действие публичния регистър по чл. 3.
(2) Министърът на земеделието, храните
и горите със заповед определя дата на въвеждането в действие на регистъра по чл. 3.
Заповедта се публикува на интернет страницата на министерството не по-късно от 14 дни
преди датата на въвеждането му в действие.
(3) До въвеждането в действие на регистъра
по чл. 3 общинските служби по земеделие
създават и поддържат информационни бази
данни, в които вписват по реда на закона
съответните розопроизводители, розопреработватели, обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и насаждения
от маслодайна роза. Информацията от базите
данни се публикува на интернет страницата
на съответните областни дирекции „Земеделие“ при спазване на търговската тайна и на
Закона за защита на личните данни.
(4) В едномесечен срок от въвеждането в
действие на регистъра по чл. 3 Министерството
на земеделието, храните и горите осигурява
служебно вписване в него на информация,
документи и други данни от информационните
бази данни по ал. 3.
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§ 4. (1) В срок до 30 юни 2021 г. се извършва идентификация на съществуващите към
датата на влизането в сила на закона площи
с насаждения от маслодайна роза.
(2) Министърът на земеделието, храните
и горите или оправомощени от него длъжностни лица със заповед назначават комисии
за извършване на идентификацията по ал. 1.
Комисиите включват представители на Изпълнителната агенция по сортоизпитване,
апробаци я и семеконт рол, Инстит у та по
розата и етеричномаслените култури и представители на съответната областна дирекция
„Земеделие“.
(3) Идентификацията на площите с насаждения от маслодайна роза се извършва във
фенофаза „цъфтеж“, след проверка на място,
извършена в присъствието на собственика
или на негов представител.
(4) За резултата от проверката по ал. 3
съответната комисия изготвя констативен
протокол по образец, който съдържа информация за площта и местонахождението на
насажденията, и вида на маслодайната роза.
Протоколът се връчва на собственика и на
всички членове на комисията. Протоколът
е официален документ, който удостоверява
вида на маслодайната роза.
(5) Собствениците на насажденията съхраняват документите за произхода на посадъчния материал и протоколите по ал. 4 за
срок 5 години.
§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му с изключение на чл. 8, ал. 1,
който влиза в сила от 1 януари 2022 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 16 януари 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
372
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите
дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн., ДВ, бр. 62 от 2018 г., изм.,
бр. 13, 17 и 83 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 7 се отменя.
2. В ал. 2 се създава т. 7:
„7. временно съхранение и/или зареждане от
земеделски стопанин, регистриран по Закона за
подпомагане на земеделските производители, в
съдове и/или в резервоари с обща вместимост
не повече от 50 куб. м на негови собствени
продукти от нефтен произход, извън данъчни
складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона
за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на
земеделския стопанин, които не подлежат на
последваща продажба; съдовете и/или резервоарите за съхранение са с монтирани средства
за измерване на изведените от тях количества,
в съответствие с изискванията на наредбата по
чл. 118, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност или по реда на чл. 118, ал. 10
от същия закон; продуктите се използват с цел
зареждане на собствена, наета или ползвана на
друго правно основание земеделска техника,
за която е допустимо зареждане извън стопанството чрез технически изправни и осигурени
със средства за пожарогасене транспортни
средства до 1000 л.“
§ 2. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. издава удостоверения и заповеди по
закона;“.
2. В т. 8 думите „издаване на удостоверението
за регистрация“ се заменят със „заличаване на
регистрацията“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 запетаята и думите „или да е земеделски стопанин, регистриран по Закона за
подпомагане на земеделските производители,
който извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7“
се заличават;
б) в т. 4, буква „б“ след думите „прекратено
поради несъстоятелност“ се добавя „през последните две години, предхождащи датата на
решението за обявяване в несъстоятелност“;
в) точка 5 се изменя така:
„5. няма задължения по чл. 87, ал. 6 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Регистрираните по този закон лица
извършват дейности по чл. 2, ал. 1 само в
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обекти, които не са включени в списъка по
чл. 23, ал. 7.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За да бъде регистрирано за извършване
на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1, всяко лице трябва
да отговаря на следните специални условия:
1. да има активи или внесен уставен капитал
в размер, както следва:
а) 50 000 лв. – за новорегистриран търговец
и лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година до 5 000 000 лв.;
б) 100 000 лв. – за лице с нетни приходи от
продажби за предходната календарна година
от 5 000 000 лв. до 10 000 000 лв.;
в) 200 000 лв. – за лице с нетни приходи от
продажби за предходната календарна година
от 10 000 000 лв. до 20 000 000 лв.;
г) 500 000 лв. – за лице с нетни приходи от
продажби за предходната календарна година
от 20 000 000 лв. до 50 000 000 лв.;
д) 1 000 000 лв. – за лице с нетни приходи
от продажби за предходната календарна година
над 50 000 000 лв.;
2. в случай че е търговско дружество, срокът,
за който е учредено, следва да бъде не по-малък
от две години и 6 месеца, считано от датата
на подаването на заявлението за регистрация.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „имущество“ се заменя с
„активи“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. обектът, от който ще се извършва дейността, когато е:
а) бензиностанция, следва да е трайно прикрепен към недвижим имот и:
аа) да отговаря на изискванията за въвеждане
в експлоатация или за търпим строеж по смисъла на Закона за устройство на територията;
бб) да отговаря на условието по чл. 118, ал. 6
от Закона за данък върху добавената стойност,
което обстоятелство се установява по служебен
ред от Националната агенция за приходите;
б) вътрешен обект, следва да е трайно
прикрепен към недвижим имот или да е преместваем и:
аа) да отговаря на изискванията за въвеждане
в експлоатация или за търпим строеж, или за
преместваем обект по смисъла на Закона за
устройство на територията;
бб) да отговаря на условието по чл. 118, ал. 8
от Закона за данък върху добавената стойност,
което се установява по служебен ред от Националната агенция за приходите;“
в) точка 3 се отменя.
3. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. да има активи или внесен уставен капитал
в размер, както следва:
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а) 50 000 лв. – за новорегистриран търговец
и лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година до 5 000 000 лв.;
б) 100 000 лв. – за лице с нетни приходи от
продажби за предходната календарна година
от 5 000 000 лв. до 10 000 000 лв.;
в) 200 000 лв. – за лице с нетни приходи
о т п рода жби за п ред ходната ка лен дарна
година от 10 000 000 лв. до 20 000 000 лв.;
г) 500 000 лв. – за лице с нетни приходи от
продажби за предходната календарна година
от 20 000 000 лв. до 50 000 000 лв.;
д) 1 000 000 лв. – за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна
година над 50 000 000 лв.;“
б) създава се нова т. 2:
„2. в случай че е дружество, срокът, за
който е учредено, следва да бъде не по-малък
от две години и 6 месеца, считано от датата
на подаване на документите за регистрация;“
в) досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4 и се изменят така:
„3. да разполага със собствени или наети
съдове и/или резервоари за съхранение на
нефт и/или продукти от нефтен произход;
4. обектът за съхранение да е трайно прикрепен към недвижим имот и да отговаря на
изискванията за въвеждане в експлоатация
или за търпим строеж по смисъла на Закона
за устройство на територията;“
г) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея:
аа) в буква „а“ думите „т. 5“ се заменят
с „т. 6“;
бб) буква „г“ се отменя;
д) досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 6 и 7.
4. В ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. за дейност по автомобилни превози:
а) транспортните средства, с които ще се
извършва дейността, следва да отговарят на
изискванията на Закона за автомобилните
превози, което се удостоверява по служебен
ред от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“;
б) транспортните средства, с които ще
се извършва дейността, следва да са с монтирани средства за измерване, отговарящи
на изискванията на Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му, което се удостоверява по
служебен ред от Българския институт по
метрология, с изключение на транспортните
средства, които се използват за зареждания
без търговски плащания;“.
5. В ал. 5:
а) в т. 1 думата „имущество“ се заменя
с „активи“;
б) в т. 2 думите „на Закона за устройство
на територията за обект за зареждане на
нефт и продукти от нефтен произход“ се
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заменят със „за въвеждане в експлоатация
или за търпим строеж по смисъла на Закона
за устройство на територията“;
в) създава се т. 3:
„3. обектът, от който ще се извършва
дейността, следва да отговаря на изискванията за безопасна експлоатация на газовите
и нс та ла ц и и за вт еч нен и въглеводород н и
газове, което се удостоверява по служебен
ред от Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор.“
6. В ал. 6:
а) в т. 1 думата „имущество“ се заменя
с „активи“;
б) в т. 2 числото „10 000“ се заменя с
„1000“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. в случай че лицето извършва дейност
по дистрибуция на бутилиран втечнен нефтен
газ (LPG), то следва да представи договор
за пълнене на бутилки с втечнени нефтени
газове (LPG) с лице, регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5,
или с лице, получило лиценз за управление
на данъчен склад по смисъла на Закона за
акцизите и данъчните складове, в който се
извършва пълненето.“
7. Алинея 7 се отменя.
§ 5. В чл. 9, ал. 1 думите „т. 2, 4 и 7“ се
заменят с „т. 2 и 4“.
§ 6. В чл. 11 т. 1 се изменя така:
„1. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3,
както следва:
а) 15 000 лв. – за новорегистриран търговец
и лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година до 5 000 000 лв.;
б) 30 000 лв. – за лице с нетни приходи от
продажби за предходната календарна година
от 5 000 000 лв. до 10 000 000 лв.;
в) 60 000 лв. – за лице с нетни приходи от
продажби за предходната календарна година
от 10 000 000 лв. до 20 000 000 лв.;
г) 100 000 лв. – за лице с нетни приходи от
продажби за предходната календарна година
от 20 000 000 лв. до 50 000 000 лв.;
д) 500 000 лв. – за лице с нетни приходи
о т п рода жби за п ред ходната ка лен дарна
година над 50 000 000 лв.;“.
§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „на лицето“.
2. В ал. 4 думите „трите имена и единен
граж дански номер (личен номер или личен номер за чужденец) на лицето/лицата,
представляващо/и заявителя“ и запетаята
след тях се заличават.
§ 8. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 5 се отменя.
2. В ал. 2:
а) точка 2 се отменя;
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б) в т. 3 думите „а за дейността по чл. 2,
ал. 1, т. 7 се представят документи за собственост/ползване и схема или ситуационна
скица на поземлените имоти, обектите и
съоръженията, от които ще се извършва
тази дейност, или дек ларация за тяхното
местоположение, с посочване на точните GPS
координати на обектите и съоръженията“ и
запетаята пред тях се заличават;
в) в т. 4 думите „т. 2, 4 и 7“ се заменят
с „т. 2 и 4“;
г) точка 5 се изменя така:
„5. списък с идентификационни данни
на обектите и съоръженията, в които ще
се осъществява дейност та, съот вет но на
транспортните средства, с които ще се осъществява дейността по чл. 2, ал. 1, т. 4, а
за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 – и
технологична схема, на която са обозначени и номерирани резервоарите, помпените
станции, технологичните тръбопроводи, инсталациите за товарене или разтоварване;“
д) точка 6 се изменя така:
„6. декларация за изпълнението на общите
условия за регистрация по чл. 7, ал. 1, т. 1,
2, 4 и 6, както и на специалните условия по
чл. 8, ал. 3, т. 5 и 6 по образец, утвърден с
наредбата по чл. 4, ал. 4;“
е) точка 7 се изменя така:
„7. заверени копия от документи за собственост или ползване и ситуационна скица
на поземлените имоти с посочване на точните GPS координати на обектите, от които
ще се извършва дейността по чл. 2, ал. 1,
т. 2, 3 и 5;“
ж) създават се т. 8 и 9:
„8. документ, удостоверяващ, че обектът
отговаря съответно на условията по чл. 8,
ал. 2, т. 2, буква „а“, подточка „аа“ и буква
„б“, подточка „аа“, ал. 3, т. 4 или ал. 5, т. 2,
издаден от компетентен орган, съгласно Закона за устройство на територията;
9. дек ларац и я, че п ри извършване на
дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4 с транспортни
средства, които не са с монтирани средства
за измерване, отговарящи на изискванията
на Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му,
същите не се използват за зареждания, при
които се извършват търговски плащания.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) С едно заявление може да се заяви
вписване на повече от един обект или транспортно средство.“
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Информацията по чл. 7, ал. 1, т. 3 се
получава служебно от регистъра на Националната агенция за приходите, а информацията по чл. 7, ал. 1, т. 5 се изисква по реда
на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
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(5) Условията и редът за подаване на заявлението по ал. 1 се определят с наредбата
по чл. 4, ал. 4.“
§ 9. В чл. 18, ал. 3 след думите „работни
дни“ се добавя „от приключване на проверката по ал. 1 или“.
§ 10. В чл. 22, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 10 думите „а за лицата, които извършват дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7 – данни
за обектите, чрез които се извършва дейността“ и запетаята пред тях се заличават.
2. В т. 11 думата „регистрация“ се заменя
с „вписване“, а думите „като лицата, които
извършват дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7, не
предоставят тези данни“ и запетаята пред
тях се заличават.
3. В т. 14 думата „заличаване“ се заменя
с „прекратяване“.
§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. п ри извършване на нару шение по
чл. 25, ал. 1; в тези случаи регистрацията
се прекратява само за обекта, в който е
извършено нарушението.“
2. В ал. 2 думите „ал. 1“ се заменят с
„ал. 1, т. 1 и 3“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) В срок до 14 работни дни от установяване на обстоятелство по ал. 1, т. 2 специализираното звено по чл. 4, ал. 2 уведомява
писмено регистрираното лице за установеното
несъответствие. В срок до 14 работни дни
от получаване на уведомлението лицето е
длъжно да отстрани несъответствието. Когато несъответствието не бъде отстранено в
срок, специализираното звено изготвя доклад
и предлага на органа по ал. 1 да издаде заповед за прекратяване на регистрацията и
заличаване от регистъра.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 2 или 3“,
а думата „обезсилване“ се заменя с „прекратяване“.
5. Досегашната а л. 4 става а л. 5 и се
изменя така:
„(5) Специализираното звено по чл. 4,
ал. 2 незабавно уведомява Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
за неотстранено несъответствие по ал. 3 и
за издадена заповед за прекратяване на регистрацията, и за заличаване от регистъра
на лице, осъществяващо дейност по чл. 2,
ал. 1, т. 1 и 3.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
7. Създава се ал. 7:
„(7) М и н ис т ерс т во т о на и коном и к ата
п убл и к у ва на своя та и н т ернет с т ра н и ца
списък с обектите, които не може да бъдат
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вписани в регистъра по чл. 16, ал. 1 за срока
по чл. 29, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 и 3. Условията
и редът за водене на списъка се определят
с наредбата по чл. 4, ал. 4.“
§ 12. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Забран ява се зареж дането
с продукти от нефтен произход на пътни
превозни средства, извънпътна техника или
механизация на трети лица чрез вътрешен
обект.
(2) Вътрешен обект и бензиностанция не
може да използват общи резервоари и/или
средства за измерване на разход/обем.
(3) Алинея 1 не се прилага, когато вътрешният обект:
1. обслужва една или повече концесии
за добив на подземни богатства по смисъла
на Закона за подземните богатства, правата
върху които се притежават от един и същ
концесионер на територията на една административна област, и съответните пътни
превозни средства, извънпътна техника или
механизация на трети лица се използват от
тях за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на концесионера на
територията на концесионната площ или на
обекта за преработка на добитите подземни
богатства;
2. се намира в концесионна територия
по смисъла на Закона за концесиите или
обслужва строеж от първа, втора и трета
категория по смисъла на Закона за устройство на територията и съответните пътни
превозни средства, извънпътна техника или
механизация на трети лица се използват за
извършване на дейности или предоставяне
на услуги в полза на лицето, регистрирано за
упражняване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2
от вътрешния обект съгласно сключен договор във връзка с концесията или строежа.“
§ 13. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Забранява се зареждането на пътни
превозни средства или извънпътна техника
или механизация от други пътни превозни
средства, преместваеми обекти или подвижни
резервоари с продукти от нефтен произход,
които не са отчетени по реда на Закона за
данък върху добавената стойност и на наредбата по чл. 118, ал. 4 от същия закон.“
2. В ал. 2 думите „регистрираните по този
закон пунктове за пълнене на туристически
бутилки“ се заменят с „вписаните по закона
обекти за извършване на дейност по чл. 2,
ал. 1, т. 5“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Забранява се зареждането с продукти
от нефтен произход на обекти, включени в
списъка по чл. 23, ал. 7.“
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§ 14. В чл. 26 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създават т. 7 и 8:
„7. да извършват проверки и при установяване на нарушения да съставят акт за
установяване на административно нарушение
по компетентност;
8. да получават съдействие от органите
на Министерството на вътрешните работи,
общините и кметствата при или по повод
изпълнение на служебните си задължения
съгласно този закон.“
2. В ал. 3 след думите „констативни протоколи“ се добавя „по компетентност“.
§ 15. В чл. 28, ал. 1 думите „министърът
на финансите или министърът на вътрешните
работи, съответно оправомощени от всеки от
тях длъжностни лица“ се заменят с „длъжностни лица, определени по чл. 26, ал. 1“ и
думата „издава“ се заменя с „издават“.
§ 16. В чл. 29 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „глоба“ се добавя „в
размер от 15 000 до 100 000 лв.“ и се създава
изречение второ: „Когато дейността е извършена в обект, който не е вписан в регистъра
по чл. 16, ал. 1, този обект не може да бъде
вписан в регистъра в двегодишен срок от
датата на влизането в сила на наказателното
постановление.“
2. В ал. 5 след думата „глобата“ се добавя
„е в размер от 30 000 до 200 000 лв.“.
§ 17. В чл. 30, изречение второ след думата
„глобата“ се добавя „е в размер от 5000 до
15 000 лв.“.
§ 18. В чл. 31, ал. 1 след думата „глоба“
се добавя „в размер от 15 000 до 100 000 лв.“.
§ 19. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Който наруши забраната на
чл. 25, ал. 1, се наказва с глоба в размер от
10 000 до 100 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв.
Обектът, в който е извършено нарушението,
не може да бъде вписан в регистъра по чл. 16,
ал. 1 в двегодишен срок от датата на влизането в сила на наказателното постановление.
(2) Който наруши забраната на чл. 25,
ал. 2, се наказва с глоба в размер от 5000 до
10 000 лв., съответно с имуществена санкция
в размер от 10 000 до 20 000 лв.
(3) В двегодишен срок от датата на влизането в сила на наказателното постановление
по ал. 2 не може да се извършва регистрация
за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5 в този обект.
(4) Който наруши забраната на чл. 25,
ал. 3, се наказва с глоба в размер от 10 000
до 100 000 лв., съответно с им у ществена
санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв.
(5) Продуктите от нефтен произход, превозните средства и съоръженията – предмет или
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използвани за извършване на нарушението
по ал. 1 и 4, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.
(6) При повторно нарушение по ал. 1, 2
и 4 се налага двойният размер на глобата
или имуществената санкция.“
§ 20. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При неизпълнение на принудителните
административни мерки по чл. 28, ал. 1 лицата се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв.,
съответно с имуществена санкция в размер
от 5000 до 10 000 лв.“
§ 21. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Актовете за установяване на административните нарушения по чл. 29 и чл. 32,
ал. 4 се съставят от длъжностни лица, определени по чл. 26, ал. 1, а наказателните
постановления се издават от ръководителя на
ведомството или от оправомощено от него
длъжностно лице, чийто служител е съставил
акта за установяване на административното
нарушение.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея
числото „29“ и запетаята се заличават.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „чл. 32, ал. 3“ се заменят с „чл. 32,
ал. 2“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 22. Създава се чл. 37:
„Чл. 37. Контролните органи по чл. 36,
ал. 1 и 4 незабавно уведомяват специализираното звено по чл. 4, ал. 2 при влизането
в сила на наказателно постановление по
чл. 29, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 и 2.“
§ 23. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. „Съхраняване на нефт и продукти от
нефтен произход“ е физическо съхранение
и свързаните с него дейности по приемане, претоварване и предаване на нефт и
продукти от нефтен произход в петролни
бази, митнически складове или други резервоари, които не са регистрирани като
данъчни складове по Закона за акцизите и
данъчните складове, както и в цистерни и
други съдови вместимости, освен ако те са
на крайни промишлени потребители или са
предназначени за задоволяване на битови и
технологични нужди.“
2. В т. 5, буква „б“ думите „регистриран
по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители“ се заменят с „по
чл. 2, ал. 2, т. 7“.
3. Точка 7 се изменя така:
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„7. „Вътрешен обект“ е съоръжение или
обект, който е трайно прикрепен към недвижим имот или е преместваем по смисъла на
§ 5, т. 80 от допълнителните разпоредби на
Закона за устройство на територията, предназначен за зареждане на пътни превозни
средства, извънпътна техника и механизация,
използвани за собствени нужди.“
4. Точка 10 се изменя така:
„10. „Пълнене на бу т и лк и с втечнени
нефтени газове (LPG)“ е пълнене на транспортируеми съдове за съхранение (бутилки)
с втечнен нефтен газ (LPG) – собственост
на физически или юридически лица, в газоснабдителни станции и газоснабдителни
пунктове.“
5. Точка 12 се изменя така:
„12. „Трайно прикрепен обект“ е изградена
конструкция, която е закрепена (фиксирана) към недвижим имот и не може да бъде
отстранена, без това да наруши целостта є,
или съоръжение, което е закрепено (фиксирано) към недвижим имот и не може да бъде
отстранено без разрушаване на изградените
връзки с обекта.“
6. Създава се т. 16:
„16. „Краен промишлен потребител“ е
краен к лиент, промишлено предпри ятие,
което купува нефт или продукти от нефтен
произход от лице, регистрирано по този закон,
и което ги използва за зареждане на собствени промишлени инсталации, съоръжения
и друга промишлена техника.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. (1) Започналите и неприключили до
влизането в сила на този закон производства
по регистрация се довършват по новия ред.
(2) Обезпеченията по този закон се прилагат за започналите и за приключилите
производства по регистрация.
§ 25. (1) В двумесечен срок от влизането
в сила на този закон министърът на икономиката привежда наредбата по чл. 4, ал. 4
в съответствие с него.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила
на изменението на наредбата по ал. 1 лицата,
които не са подали заявление за регистрация
до влизането в сила на този закон, подават
заявление за регистрация.
(3) До приключване на регистърното производство с удостоверение за регистрация
или с влязъл в сила отказ за регистрация
лицата по ал. 2 имат право да извършват
съответните дейности по чл. 2, ал. 1 и имат
статут на регистрирани лица, ако отговарят
на общите и специалните условия на закона
за съответния вид дейност, с изключение на
предвиденото от закона обезпечение.
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§ 26. Вписаните в публичния регистър
по чл. 16, ал. 1 лица, които не подлежат
на регистрация, се заличават, а издадените
удостоверения се обезсилват.
§ 27. В Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и
99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15,
101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г.,
бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97
от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г.,
бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г. и бр. 7, 17,
33, 96 и 100 от 2019 г.) в чл. 47 ал. 4, 5 и 6
се отменят.
§ 28. Законът влиза в сила от 25 януари
2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно съб
рание на 22 януари 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
989

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 5
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Штефан Горда – извънреден и пълномощен посланик на Република
Молдова в Република Българи я, с орден
„Мадарски конник“ първа степен за неговия
принос за укрепването и развитието на двустранните отношения.
Издаден в София на 24 януари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
1144

УКАЗ № 6
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Соня Рув-Увалиева
с орден „Мадарски конник“ първа степен за
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нейния принос за развитието и укрепването
на двустранните отношения между Република
България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.
Издаден в София на 24 януари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
1145

УКАЗ № 8
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. д-р Владимир Спасов
Гетов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора
степен за големите му заслуги в областта на
образованието и науката и за развитието на сътрудничеството в академичната област между
Република България и Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия.
Издаден в София на 24 януари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
1142

УКАЗ № 10
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 11,
ал. 3 от Закона за Националната служба за
охрана
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам полковник Росен Тинков
Тодоров от длъжността заместник-началник
на Националната служба за охрана, считано
от 14 февруари 2020 г.
Изпълнението на указа възлагам на началника на Националната служба за охрана.
Издаден в София на 27 януари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
1143
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8
ОТ 27 ЯНУАРИ 2020 Г.
за закриване на Координационния съвет по
участието на Република България в дейността
на Съвета на Европа
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Закрива Координационни я съвет по у част ието на Реп ублика
България в дейността на Съвета на Европа,
създаден с Решение № 5 на Министерския
съвет от 1992 г.
Преходни разпоредби
§ 1. От 1 януари 2020 г. участието на Република България в отделните дейности и
инициативи на Съвета на Европа се поема
от съответните заинтересовани министерства
и ведомства в рамките на утвърдените им
бюджети за съответната година.
§ 2. Средствата, свързани с реално извършени дейности и проекти в изпълнение на
одобрената с решение по т. 1 от Протокол
№ 50 от заседанието на Министерския съвет
на 19 декември 2018 г. Национална програма
за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на
Европа през 2018 и 2019 г., се преразпределят
чрез трансфер от Министерството на външните работи по бюджетите на съответните
заинтересовани министерства и ведомства
за 2020 г. на основание чл. 110, а л. 4 от
Закона за публичните финанси, а за следващите години се планират по бюджета на
заинтересованите министерства и ведомства
съгласно бюджетната процедура.
Заключителни разпоредби
§ 3. Отменя се Решение № 5 на Министерския съвет от 7 януари 1992 г. за създаване
на Координационен съвет по участието на
Република България в дейността на Съвета
на Европа.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1088
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
ОТ 27 ЯНУАРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на
диференцирани нормативи за издръжка на
обучението за един студент по професионални
направления (обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм.
и доп., бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г.,
бр. 49 от 2007 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 6 и 62
от 2013 г., бр. 15 от 2014 г., бр. 69 от 2016 г.,
бр. 7 и 93 от 2017 г., бр. 12 от 2018 г. и бр. 10
от 2019 г. ) се правят следните изменения:
1. В чл. 1:
а) в т. 1 числото „1,15“ се заменя с „1,60“;
б) в т. 2 числото „1,85“ се заменя с „2,00“;
в) в т. 3 числото „2,80“ се заменя с „3,00“;
г) в т. 4 числото „4,80“ се заменя с „5,00“;
д) в т. 7 числото „2,80“ се заменя с „3,00“;
е) в т. 11 числото „1,25“ се заменя с „1,60“;
ж) в т. 12 числото „2,40“ се заменя с „2,50“.
2. В § 2, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „задочна или
дистанционна форма на обу чение“ се заменят с „редовна по индивидуален учебен
план, задочна или дистанционна форма на
обучение“.
§ 2. В Постановление № 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на
средствата от държавния бюджет за издръжка
на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за
качеството на обучението и съответствието
му с потребностите на пазара на труда (обн.,
ДВ, бр. 94 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 7 от
2017 г., бр. 19 от 2018 г. и бр. 10 от 2019 г.)
приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 2
Методика за определяне на коефициента
на висше училище по професионално направление
1. Определяне на коефициента на висше
училище по професионално направление:
1.1. Коефициентът на всяко висше училище
(i) за всяко професионално направление (j)
Kij се изчислява по следната формула:
Kij = Ка × Кни × Kрпт × К1м × Кпнобн ×
× Кпнппу × Кпннп × Копнрцв,
където:
Ка е коефициентът за акредитационна
оценка и се определя съгласно т. 2;
Кни – коефициентът за научни изследвания и се определя съгласно т. 3;
Kрпт – коефициентът за реализация на
пазара на труда и се определя съгласно т. 4;
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К1м – коефициентът за първо място и се
определя съгласно т. 5;
Кпнобн – коефициентът за професионални
направления с очакван бъдещ недостиг на
пазара на труда и се определя съгласно т. 6;
Кпнппу – коефициентът за професионално
направление, което не е определено като
приоритетно и в него се обучават повече от
половината от общия средно приравнен брой
учащи във висшето училище, и се определя
съгласно т. 7;
Кпннп – коефициентът за професионални
направления с намаляващ прием и се определя съгласно т. 8;
Коп н рц в – ко е фи ц иен т ът за о бу чен ие
в професионални направления в райони с
целенасочено въздейст вие и се определ я
съгласно т. 9.
1.2. Полученият коефициент (Kij) по формулата по т. 1.1 се закръглява до два знака
след десетичната запетая.
1.3. При стойности на получения коефициент по формулата по т. 1.1 под 0,50 коефициентът се приравнява на 0,50.
1.4. В случаите, в които коефициентът
на висше училище за дадено професионално направление, получен по формулата по
т. 1.1, е над 1,00 и надвишава коефициента
на висшето училище, класирано по същото
професионално направление едно място понапред, коефициентът се приравнява на този
на висшето училище, класирано едно място
по-напред, или на единица (1,00) в зависимост
от това, коя от двете стойности е по-висока.
2. Определяне на коефициент за акредитационна оценка:
2.1. Коефициентът за акредитационна оценка (Ка) се изчислява по следната формула:
Ка = 1 + (ОПА – 8,5) × 0,1,
където ОПА е оценката от програмната
акредитация за съответното висше училище
по съответното професионално направление
съгласно стойността по този индикатор в
Рейтинговата система на висшите училища в
Република България към 31 октомври на годината, предхождаща годината, за която се
определят средствата.
„Приложение на придобито висше образование и реализация по призвание“
(в проценти)
„Безработица сред завършилите“
(в проценти)
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2.2. В случаите, в които висшето училище
няма оценка от програмна акредитация по
съответното професионално направление и
осъществява обучение въз основа на положително оценен проект, коефициентът за
акредитационна оценка се определя в размер
на единица (1,00).
3. Определяне на коефициент за научни
изследвания:
3.1. Коефициентът за научни изследвания
(Кни) се изчислява по следната формула:
Кни = 1 – (55 – КОНИ)/200,
където КОНИ е комплексната оценка за
научни изследвания, формирана от индикаторите за научни изследвания и техните
тежести по приложение № 1 и стойностите
на индикаторите, определени по методологията на Рейтинговата система на висшите
училища в Република България към 31 октомври на годината, предхождаща годината,
за която се определят средствата.
3.2. За п рофесиона лни те нап равлени я
„Религия и теология“, „Теория на изкуствата“, „Изобразителни изкуства“, „Музикално
и танцово изкуство“, „Театрално и филмово
изкуство“, „Спорт“, „Педагогика на обучението по…“, „Национална сигурност“ и „Военно
дело“ коефициентът за научни изследвания
се определя в размер на единица (1,00).
3.3. За професионалните направления от
областите на висше образование „Социални,
стопански и правни науки“ и „Хуманитарни
науки“, както и за професионалните направления „Теория и управление на образованието“, „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“
коефициентът за научни изследвания (Кни)
се изчислява по следната формула:
Кни = 1 – (47 – КОНИ)/200.
4. Определяне на коефициент за реализация на пазара на труда:
4.1. Коефициентът за реализация на пазара
на труда (Kрпт) се определя в зависимост
от стойностите по индикатори „Безработица
сред завършилите“ и „Приложение на придобитото висше образование и реализация
по призвание“ по следната матрица:

Над 65

От 45 до 65

От 30 до 45

Под 30

под 2,00

1,20

1,12

1,06

0,97

от 2,00 до 4,00

1,12

1,06

0,96

0,88

от 4,00 до 6,00

0,99

0,95

0,90

0,84

над 6,00

0,89

0,84

0,78

0,70
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4.2. За професионални направления във
висши училища, за които няма информация по двата показателя поради липса на
завършили студенти и съответно на данни
за реализация на пазара на труда, коефициентът за реализация на пазара на труда се
определя в размер на единица (1,00).
5. Определяне на коефициент за първо
място:
5.1. Коефициентът за първо място (К1м)
се определя за:
5.1.1. висше училище, което е получило
най-висока комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с
потребностите на пазара на труда съгласно
чл. 1 по професионалното направление или
е единственото, което осъществява обучение
по това професионално направление;
5.1.2. висшите училища, получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е пониска с две (2,00) или с по-малко точки от
оценката на висшето у чилище, полу чило
най-високата оценка по професионалното
направление.
5.2. Не се оп редел я коефи ц иен т ът за
първо място в случаите, в които три или
повече висши училища по професионалното
направление са получили най-високи оценки
съгласно чл. 1, разликата между които е две
(2,00) или по-малко точки, и тези висши училища обучават над 50 на сто от студентите
по това професионално направление.
5.3. Коефициентът за първо място е в
размер на произведението на коефициентите
К1ма и К1мб (К1м = К1ма × К1мб), които
се определят, както следва:
5.3.1. К1ма = 1,15 за висшите училища,
определени на първо място съгласно т. 5.1;
5.3.2. К1ма = 1,265 за висшите училища,
които са определени на първо място съгласно т. 5.1 по професионални направления от
области на висше образование „Педагогически науки“, „Природни науки, математика и
информатика“, „Технически науки“, „Аграрни
науки и ветеринарна медицина“ и „Изкуства“
и имат стойност по индикатор „Безработица
сред завършилите“ под 2,00 (процента) и по
ин дикатор „Приложение на при добитото
висше образование“ над 65,00 (процента);
5.3.3. К1ма = 1,00 за всички останали
случаи;
5.3.4. К1мб = 1,1 за висшите училища,
определени на първо място съгласно т. 5.1 и
получили комплексна оценка съгласно чл. 1,
която е с повече от четиринадесет (14) точки
по-висока от оценката на висшето училище,
класирано на второ място по професионалното направление;
5.3.5. К1мб = 1,05 за висшите училища,
определени на първо място съгласно т. 5.1
и полу чили комплексна оценка съгласно
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чл. 1, която е с повече от седем (7) точки
по-висока от оценката на висшето училище,
класирано на второ място по професионалното направление;
5.3.6. К1мб = 1,00 за всички останали
случаи.
6. Коефициентът за професионални направлени я с очак ван бъдещ недостиг на
пазара на труда (Кпнобн) се определя, както
следва:
6.1. За професионални направления от
области на висше образование „Социални,
стопански и правни науки“, „Здравеопазване и спорт“ и „Сигурност и отбрана“ – в
размер 1,00.
6.2. За професионални направления от
области на висше образование „Хуманитарни
науки“, „Педагогически науки“, „Природни
науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна
медицина“ и „Изкуства“:
6.2.1. за висшите училища, определени на
първо място съгласно т. 5.1 – 1,1;
6.2.2. за висшите училища, определени
на второ и на следващо м ясто съгласно
т. 5.1 – 1,05.
7. Коефициентът за професионално нап ра в лен ие, ко е т о не е оп р еделено к ат о
приоритетно и в което се обучават повече
от половината от общия средно приравнен
брой учащи във висшето училище (Кпнппу),
се определя, както следва:
7.1. Ако по професионалното направление
се обучават над 50 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище – в
размер 1,05.
7.2. Ако по професионалното направление
се обучават над 60 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище – в
размер 1,1.
7.3. Ако по професионалното направление
се обучават над 70 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище – в
размер 1,2.
7.4. Ако по професионалното направление
се обучават над 80 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище – в
размер 1,3.
7.5. Ако по професионалното направление
се обучават над 90 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище – в
размер 1,4.
8. Определяне на коефициент за професионално направление с намаляващ прием
(Кпннп):
8.1. Коефициентът за професионално направление с намаляващ прием се определя
за приоритетни професионални направления,
в които се наблюдава намаление на средно
приравнения брой учащи се за период от
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последните 5 години, и се изчисл ява по
следната формула:
(0,924-(СПБУ(t-1)/СПБУ(t-5)))
Кпннп = 1+
,
1,5
където:
СПБУ е средно приравненият брой учащи
се в съответното професионално направление
и t е времевият индекс за настоящата година.
8.2. В случай че намалението на средно
приравнения брой учащи се в съответното
професионално направление за периода е
по-малко от 7,6 на сто, то коефициентът за
професионално направление с намаляващ
прием е в размер единица (1,00).
9. Коефициентът за обучение в професионални направления в райони с целенасочено въздействие (Копнрцв) се определя
за професионалните направления, в които
обучението се провежда в областите Видин,
Враца, Кърджали, Смолян и Ловеч, и е в
размер 1,12.“
§ 3. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за
предоставяне на стипендии на студентите,
докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
(обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г., попр., бр. 45
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г.,
бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение № 7622
н а Върховн и я а д м и н ис т р ат и в ен с ъ д о т
2003 г. – бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29
от 2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 1 и 70 от
2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и 86 от 2008 г.,
бр. 13 и 79 от 2009 г., бр. 96 от 2011 г., бр. 62
от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г.,
бр. 58 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 66 от
2017 г., бр. 19, 55 и 70 от 2018 г. и бр. 10 и
55 от 2019 г.) се създава чл. 8б:
„Чл. 8б. (1) Студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно
образование в държавни висши училища по
реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от Закона
за висшето образование по специалности от
професионални направления „Педагогика“,
„Педагогика на обучението по…“, „Машинно
инженерство“, „Електротехника, електроника
и автоматика“, „Енергетика“, „Транспорт,
корабоплаване и авиация“, „Материали и
материалознание“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“,
„Химични технологии“, „Общо инженерство“,
както и по защитената специалност „Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“,
получават стипендии в размер 100 лв., когато
отговарят на едно от следните условия:
1. индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет
Български език и литература е в 10 на сто
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от най-високите резултати за страната за
учебната година на придобиване на средно
образование и индивидуалният резултат от
втория задължителен държавен зрелостен
изп и т и л и о т з а д ъ л ж и т е л н и я д ърж а вен
изпит за придобиване на професиона лна
квалификация е равен или е над средния
за страната резултат от съответния изпит за
учебната година на придобиване на средно
образование;
2. индивидуалният резултат от държавния
зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е равен или е над
средния за страната за учебната година на
придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен
държавен зрелостен изпит по учебния предмет Математика, Физика и астрономия или
Химия и опазване на околната среда е в 30
на сто от най-високи резултати за страната
от съответния държавен зрелостен изпит за
учебната година на придобиване на средно
образование.
(2) Средствата за стипендии по ал. 1 се
планират по висши училища съобразно броя
на такива студенти – стипендианти от предходната учебна година.
(3) Стипендиите по ал. 1 се отпускат за
всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно. Стипендии
се отпускат от началото на първата година
на обучение със заповед на ректора, като
ограничението по чл. 1, ал. 2, т. 2 се прилага
от втория и следващи семестри на обучение.
(4) Стипенди ята по а л. 1 се пол у чава
независимо дали студентът получава други
стипендии по реда на това постановление.
(5) Министерството на образованието и
науката публикува данните по ал. 1, т. 1 и 2,
с изключение на индивидуалните резултати,
за текущата учебна година на официалната
си интернет страница до края на месец юни.
(6) Видът на документите и срокът за подаването им за получаване на стипендията
по ал. 1 се определят от висшето училище.
(7) Подадените документи за отпускане
на стипендии се разглеж дат от комиси я,
определена със заповед на ректора.“
§ 4. В Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда
за утвърждаване на броя на приеманите за
обучение студенти и докторанти в държавните
висши училища и за приемане на Списък на
приоритетните професионални направления
и на Списък на защитените специалности
(обн., ДВ, бр. 26 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 69
от 2016 г., бр. 24 и 66 от 2017 г., бр. 19 от
2018 г. и бр. 10 и 55 от 2019 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 3:
а) в ал. 1 думите „20 февруари“ се заменят
с „10 февруари“;
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б) в ал. 2 думите „20 февруари“ се заменят
с „10 февруари“.
2. В чл. 4 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Броят на приеманите за обу чение
студенти и докторанти по чл. 1, т. 1 по държавни висши училища и по професионални
направления се определя като произведение
от максимално допустимия брой на приеманите за обучение студенти и докторанти
по чл. 1, т. 1 по съответното професионално
нап равление за вси чк и д ържавни висши
у ч и л и ща и разп редел и т елен коефи ц иен т
за всяко висше у чилище по съответното
професионално направление, определен по
методиката съгласно приложение № 1.
(2) Максима лно доп уст ими я т брой на
приеманите за обучение студенти и докторанти по чл. 1, т. 1 по съответното професионално направление за всички държавни
висши училища се определя въз основа на
политиката за определяне на оптимален общ
брой на приеманите студенти и докторанти,
за които държавата осигурява средства за
издръжката на обучението им, спрямо броя
на за върш ва щ и т е с ред но обра зова н ие в
съответната учебна година и обвързване на
профилната структура на висшето образование с потребностите на пазара на труда и
на обществото.“
3. В чл. 5, ал. 1, т. 2 думите „по чл. 4,
ал. 1, 2, 6, 7 и 8“ се заменят с „по чл. 4,
ал. 1, 6 и 8“.
4. В чл. 6 ал. 4 се отменя.
Оценка от
програмната акредитация

5. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1:
а) заглавието на приложението се изменя
така: „Методика за определяне на разпределителен коефициент на висше училище по
професионално направление“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. Разп редели т елни я т коефиц иен т на
всяко държавно висше училище за всяко
професионално направление се определя по
следната формула:
,

където:
е разпределителен коефициент на
професионалното направление за държавното
висше училище;
i – професионално направление;
j – държавно висше училище;
се изчислява по формулата:
,
където:
е индикатор за качество, който се
определя в зависимост от получената оценка
от програмната акредитация на професионалното направление, оценката за научната
дейност и оценката за реализация на завършилите студенти и докторанти, както следва:

6,50 – 7,99

ниска –
под
50

средна –
от 50
до 60

висока –
над
60

1

0,950

1,040

1,120

2

0,850

0,950

3

0,700

0,850

4

0,600

5

0,500

Оценка
за научна
дейност
Оценка за
реализация

Под 6,50

среднина –
ска –
от 50
под 50
до 60
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8,00 – 8,99

9,00 – 10,00

висосредника –
на –
ска –
над
от 50
под 50
60
до 60

висосредника –
на –
ска –
над
от 50
под 50
60
до 60

висока –
над
60

1,200

1,120

1,200

1,280

1,360

1,040

1,120

1,200

1,280

1,040

0,960

1,040

1,120

1,040

1,120

0,960

0,850

0,950

1,040

0,950

1,040

1,200

1,120

1,200

1,280

1,120

1,040

1,120

1,200

0,700

0,880

0,700

0,850

0,960

0,850

0,960

1,040

0,960

1,040

1,120

0,600

0,800

0,600

0,700

0,880

0,700

0,880

0,960

0,880

0,960

1,040

е относителният дял на броя на приетите студенти и докторанти по чл. 1, т. 1 по съответното професионално направление в държавното висше училище спрямо общия брой на
приетите студенти и докторанти по чл. 1, ал. 1 по същото професионално направление във
всички държавни висши училища за предходната година (%);
е относителният дял на капацитета на професионалното направление на съответното
държавно висше училище спрямо общия сбор от капацитетите на същото професионално направление за всички държавни висши училище (%);
е сборът от изчислените стойности на
ващи в съответното професионално направление;
n е броят на държавните висши училища.“;

за всички държавни висши училища, обуча-
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в) създава се нова т. 2.3:
„2.3. В случаите, в които висшето училище
няма оценка от програмна акредитация по
съответното професионално направление и
осъществява обучение въз основа на положителна оценка на проект по чл. 84, ал. 2 и 3 от
Закона за висшето образование, индикаторът
за качество по т. 1 се определя на съответстващия за получена оценка от програмна
акредитация на професионалното направление
(8,00 – 8,99).“;
г) в т. 3:
аа) в т. 3.2 думите „Коефициентът по т. 1.1,
1.2, 1.3 или 1.4“ се заменят с „Индикаторът
за качество по т. 1“;
бб) в т. 3.3 думите „коефициентът по т. 1.1,
1.2, 1.3 или 1.4“ се заменят с „индикаторът за
качество по т. 1“;
д) в т. 4:
аа) в т. 4.1.2 основният текст се изменя така:
„За професионални направления от области на
висшето образование „Педагогически науки“,
„Хуманитарни науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“,
„Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и
„Изкуства“:“;
бб) в т. 4.2 думите „коефициентът по т. 1.1,
1.2, 1.3 или 1.4“ се заменят с „индикаторът за
качество по т. 1“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Размерът на издръжката на обучението
за студентите по професионални направления,
приети през учебните 2017/2018 г. и 2018/2019 г.,
се определя, както следва:
1. „Икономика“, „Администрация и управление“, „Туризъм“ – базовият норматив
за издръжка на обучението за един студент,
умножен по коефициент 1,15.
2. „Социология, антропология и науки за
културата“, „Филология“, „История и археология“, „Философия“, „Религия и теология“,
„Психология“, „Социални дейности“, „Право“,
„Обществени комуникации и информационни науки“, „Политически науки“ – базовият
норматив за издръжка на обучението за един
студент, умножен по коефициент 1,85.
3. „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“, „Химически науки“, „Физически науки“, „Науки
за земята“, „Електротехника, електроника
и автоматика“, „Машинно ин женерство“,
„Комуникационна и компютърна техника“,
„Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и
авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Проучване, добив и обработка на
полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични
технологии“, „Биотехнологии“, „Хранителни
технологии“, „Горско стопанство“, „Общо
и н женерс т во“ и „Мат ериа л и и мат ериалознание“ – базовият норматив за издръжка
на обучението за един студент, умножен по
коефициент 2,80.
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4. „Растениевъдство“, „Растителна защита“
и „Животновъдство“ – базовият норматив
за издръжка на обучението за един студент,
умножен по коефициент 4,80.
5. „Национа лна сиг у рност“ – базови я т
норматив за издръж ка на обу чението за
един студент, умножен по коефициент 2,80,
с изключение на провежданото обучение от
военните академии, висшите военни училища
и Академията на МВР, за което коефициентът е 7,81.
6. „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Теория и управление на образованието“ – базовият норматив за издръжка
на обучението за един студент, умножен по
коефициент 1,25.
7. „Обществено здраве“ – базовият норматив за издръжка на обучението за един
студент, умножен по коефициент 2,40.
§ 6. (1) Средствата за стипендии по § 3
(относно чл. 8б, ал. 1) за учебната 2020/2021 г.
се планират по висши училища съобразно
броя на студентите, отговарящи на условията
по чл. 8б, ал. 1, т. 1 и 2, приети за обучение
през учебната 2019/2020 г.
(2) Средствата за стипендии по § 3 (относно
чл. 8б, ал. 1) за месеците октомври, ноември
и декември на 2020 г. се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието
и науката.
§ 7. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2020 г. и се прилага:
1. По отношение на § 1 – и при определяне
на издръжката на обучението на студентите,
приети през учебната 2019 – 2020 г.
2. По отношение на § 3 – от у чебната
2020/2021 г. за студентите, приети за обучение
в първи курс.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1089

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
ОТ 27 ЯНУАРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина
(обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от
1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от
1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г.,
бр. 89 от 2004 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от
2013 г., бр. 28 от 2016 г. и бр. 19 от 2018 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 се създава т. 4:
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„4. организиране и провеждане на информационни дни на българското висше образование в чужбина.“
2. В чл. 3 след думата „чужбина“ съюзът
„и“ се заменя със запетая и накрая се добавя
„и държавните висши училища“.
3. В чл. 4:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) В срок до 10 февруари на съответната година заинтересованите лица могат да
представят в Министерството на образованието и науката предложения за определяне на
места за обучение по реда на ал. 1.“;
б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4;
в) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 4“;
г) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 4“;
д) досегашната ал. 6 се отменя.
4. В чл. 5:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) В срок до 10 февруари на съответната година заинтересованите лица могат да
представят в Министерството на образованието и науката предложения за определяне на
места за обучение по реда на ал. 1.“;
б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
5. В чл. 5а:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Приемането на студенти, докторанти и
специализанти на местата по чл. 4, ал. 1 и 4
и чл. 5, ал. 1 и 4 се организира и координира
от постоянна междуведомствена комисия,
създадена с решение на Министерския съвет.“;
б) в ал. 2, т. 2 думите „работа на постоянната комисия“ се заменят с „приемане на
студенти, докторанти и специализанти“;
в) създава се нова ал. 4:
„(4) Дейностите по ал. 1 се организират
и осъществяват във взаимодействие с българските неделни училища в чужбина и задграничните представителства на Република
България.“;
г) създава се ал. 5:
„(5) Студентите, приети по реда на чл. 4,
ал. 1 и 4, през първата година на обучението
си преминават и обучение (езикова подготовка)
по български език, организирано и провеждано от висшите училища в департаменти,
отговарящи на изискванията на Закона за
висшето образование.“;
д) досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „като те заплащат такси за обучение в
размера, определен за българските граждани,
освен ако в международен договор е предвидено друго“ и запетаята пред тях се заличават;
е) създава се ал. 7:
„(7) Студентите, приети по реда на това постановление, не заплащат такса за обучението
си, ако са граждани, пребиваващи постоянно
или обичайно на територията на следните
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държави: Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна
Македония, Украйна и Република Сърбия.“
6. В чл. 8:
а) в ал. 1 изречение първо се изменя така:
„Министерството на образованието и науката изпраща в чуждестранните средни и
висши училища преподаватели по българска
история, българска музика, български народни инструменти, български народни танци и
начални учители, както и преподаватели по
български език и литература в чуждестранните
средни училища.“;
б) в ал. 2 думите „Министерството на образованието и науката въз основа на конкурс“
се заменят с „комисия, назначена със заповед
на министъра на образованието и науката“;
в) създават се ал. 3 – 9:
„(3) Правилата за работа на комисията по
ал. 2 се определят със заповед на министъра
на образованието и науката.
(4) В подбора по ал. 2 могат да участват
кандидати, отговарящи на утвърдени от министъра на образованието и науката със заповед
изисквания. Информацията за провеждане на
подбора, включително резултатите от извършения подбор на кандидатите, се обявява на
електронната страница на Министерството
на образованието и науката.
(5) За нуждите на осъществяването на
образователната дейност сред българите в
чужбина директорът на Национално средно
училище „София“ сключва срочни трудови
договори с български граждани, избрани по
реда на ал. 2, които не са в правоотношение
с работодател – училище или висше училище.
(6) Основната месечна работна заплата
на едно лице, назначено по реда на ал. 5, за
пълно работно време е минималната месечна
работна заплата за длъжността „учител“.
(7) Избраните по реда на ал. 2 преподаватели се командироват за съответната
учебна година със заповед на директора на
съответното училище, висше училище или
Национално средно училище „София“.
(8) На командированите по реда на ал. 7
преподаватели се осигуряват командировъчни
разходи от бюджета на Министерството на
образованието и науката по бюджетите на
съответните училища, висши училища или
Национално средно училище „София“.
(9) Средствата за работна заплата и осигурителни вноски за сметка на работодателя за
преподавателите, командировани по реда на
ал. 6, се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката по бюджетите на съответните училища, висши училища
и Национално средно училище „София“, при
условие че чуждестранното средно или висше
училище не изплаща трудово възнаграждение
на преподавателя и/или липсват двустранни
договорености за обществено осигуряване.“
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7. В чл. 8а:
а) в ал. 1 думите „Черна гора, Република
Македония“ се заменят с „Република Северна
Македония“;
б) в ал. 2 думите „музика, танци и изкуство“
се заменят с „музикално, танцово и изобразително изкуство“.
8. В чл. 9:
а) в ал. 2 думите „по чл. 4, ал. 1 и 3, чл. 5,
ал. 1 и 3“ се заменят с „по чл. 4, ал. 1 и 4,
чл. 5, ал. 1 и 4“;
б) в ал. 3 думите „по чл. 4, ал. 1 и 3“ се
заменят с „по чл. 4, ал. 1 и 4“;
в) създава се нова ал. 4:
„(4) Средствата за издръжка на обучението
по български език на студентите по чл. 4, ал. 1
и 4 се осигуряват от бюджетите на съответните
висши училища.“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „по чл. 5, ал. 3“ се заменят с „по чл. 5,
ал. 4“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 2. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за
предоставяне на стипендии на студентите,
докторантите и специализантите от държавните
висши училища и научни организации (обн.,
ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83 и 101 от
2002 г.; Решение № 7622 на Върховния административен съд от 2003 г. – бр. 67 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г.,
бр. 1 и 70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и
86 от 2008 г., бр. 13 и 79 от 2009 г., бр. 96 от
2011 г., бр. 62 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 23
от 2014 г., бр. 58 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г.,
бр. 66 от 2017 г., бр. 19, 55 и 70 от 2018 г. и бр. 10
и 55 от 2019 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 3:
а) в ал. 2 след думите „по чл. 1, ал. 1, т. 4“
се поставя запетая и се добавя „когато са
граждани на Република Албания, Република
Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия“;
б) в ал. 3, т. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „ако са граждани на Република
Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна
и Република Сърбия“.
2. В чл. 4, ал. 1 думите „по чл. 1, ал. 1, т. 1
и 5“ се заменят с „по чл. 1, ал. 1, т. 1, т. 4 (без
гражданите на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република
Северна Македония, Украйна и Република
Сърбия) и т. 5“.
3. В чл. 8, ал. 1:
а) в т. 1 след думата „студенти“ се поставя
тире, добавя се „граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова,
Република Северна Македония, Украйна и
Република Сърбия“ и се поставя запетая;
б) създава се нова т. 2:
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„2. за студенти извън тези по т. 1 – в размери,
определени съгласно чл. 4, ал. 11;“
в) досегашната т. 2 става т. 3.
§ 3. В Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите
училища на Република България, приета с
Постановление № 79 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 78 от 2004 г., бр. 47 от 2005 г., бр. 79
от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г.,
бр. 57 от 2015 г. и бр. 47 от 2018 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Министерството на образованието и
науката разработва интернет базиран портал за
информиране и за кандидатстване и класиране
на кандидат-студентите по чл. 11, ал. 2, т. 2.“
2. В чл. 15, ал. 1 след думите „средно
образование“ се добавя „и „магистър“ след
завършена образователно-квалификационна
степен „бакалавър“.
3. В § 3 от допълнителните разпоредби ал. 5
се изменя така:
„(5) За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от
3 години, когато в образуването на състезателния бал участва оценката по държавен
зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование
на лицето такава не е вписана, по решение
на Академичния съвет на висшето училище
и за отделни специалности вместо нея за
балообразуваща може да бъде взета средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по
съответния чужд език, изучаван в държавата,
и оценката по ал. 4.“
§ 4. В Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература
в чуждестранни висши училища (обн., ДВ,
бр. 23 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2019 г.),
в чл. 12, ал. 1 след думата „възнаграждения“
се поставя запетая и се добавя „допълнителни
трудови възнаграждения за образователна и
научна степен „доктор“ или за научна степен
„доктор на науките“ и за придобит трудов стаж
и професионален опит“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Разпоредбите на § 1, т. 5, букви „д“, „е“
и § 2 се прилагат от учебната 2020/2021 година
за студентите, приети за обучение в първи курс.
§ 6. Студентите, приети за обучение преди
учебната 2020/2021 г., продължават обучението
си при условията и по реда, по който са приети.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1090
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11
ОТ 27 ЯНУАРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на отбраната,
приет с Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм.
и доп., бр. 37 и 64 от 2015 г., бр. 9 от 2016 г.;
Решение № 8959 на Върховния административен съд от 2016 г. – бр. 11 от 2017 г.; изм.
и доп., бр. 71 от 2017 г. и бр. 43, 70 и 106 от
2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В глава трета се създава раздел Vа:
„Раздел Vа
Длъжностно лице по защита на личните данни
Чл. 19а. (1) Длъжностното лице по защита
на личните данни е на пряко подчинение
на министъра и осъществява дейности по
законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на личните данни и
в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО (Общия регламент относно защитата
на данните) (ОВ, L 119/2016 г.).
(2) Длъж ностното лице по защита на
личните данни:
1. контролира и наблюдава спазването на
правилата за защита на данните и осигурява
прилагането на политиката за защита на
данните в министерството;
2. информира и консултира министъра
и служителите за задълженията им, които
произтичат от Общия регламент относно
защитата на данните и на нормативните
актове, които регламентират защитата на
личните данни;
3. следи за осведомеността и обучението
на служителите в министерството в областта
на защитата на личните данни;
4. информира и дава препоръки относно
съответствието на операциите по обработване
на личните данни с установените изисквания;
5. п редоставя експер т ни с та новища и
насоки по въпроси, които са свързани със
законодателната и рег улаторната защи та
на данните, и отчита рисковете, които са
свързани с операциите по обработване на
личните данни;
6. консултира министъра по негово искане,
като дава съвети по отношение на извършването на оценка на въздействието върху
защитата на личните данни и наблюдава
процеса по извършването на оценката;
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7. осъществява сътрудничеството с Комисията за защита на личните данни и е лице
за контакт с комисията по въпроси, които са
свързани с обработването на личните данни.“
§ 2. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Връзки с
общественост та“ се замен ят с „Връзк и с
обществеността и протокол“.
2. Създават се т. 8 – 15:
„8. осигурява подготовката и провеждането
на официални срещи и посещения в страната
и в чужбина на ниво министър, заместникминистри, постоянен секретар на отбраната,
началник на отбраната, заместник-началници
на отбраната и началник на политическия
кабинет;
9. съставя и координира с другите структурни звена на министерството програмата
на официални срещи и посещения у нас и в
чужбина на министъра, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и
началника на политическия кабинет;
10. координира нивото и състава за участие на представители на министерството в
мероприятия на чуждите дипломатически
представителства в Република България;
11. осигурява подготовката и провеждането
на военни празници и церемонии с участието
на министъра;
12. осигурява участието на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на
отбраната, началника на отбраната и началника на политическия кабинет в тържествени
празници и церемонии от общонационално
и местно значение;
13. предлага нивото на представяне в
протоколните прояви на държавно равнище,
в което министерството участва;
14. осигу рява превода на официалната
кореспонденция и на документи, необходими
за дейността, на ниво министър, заместникминистри, постоянен секретар на отбраната
и началник на политическия кабинет;
15. организира издаването на дипломатически паспорти, служебни паспорти и визи при
задгранични командировки на служители от
министерството и Българската армия пред
овластените за това служби и дипломатически
представителства и заявява потребностите от
закупуване на самолетни билети.“
§ 3. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и осъществяването на двустранното, многостранното и
регионалното сътрудничество в областта на
отбраната и свързаната с него координация“.
2. Създават се т. 15 – 23:
„15. изготвя аналитични материали, изказвания, опорни точки, становища и позиции
по въпроси от двустранен, многостранен и ре-
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гионален характер за нуждите на министъра,
заместник-министрите, постоянния секретар
на отбраната и началника на отбраната;
16. изготвя ана ли т и чни материа ли по
въпроси от двустранен, многостранен и регионален характер за нуждите на заместникначалниците на отбраната;
17. ос ъщес т вя ва коорд и на ц и я на дейностите по двустранното, многостранното и
регионалното сътрудничество в областта на
отбраната с Министерството на външните работи и с други институции по компетентност;
18. провеж да консултации, подготвя и
координира изпълнението на мероприятията,
залегнали в двустранните годишни планове
за сътрудничество в областта на отбраната
с държави, с които има съответните договорености;
19. наблюдава и анализира работата на
регионални формати и механизми за сътрудничество в Югоизточна Европа и Черноморския регион и участва във формите на
сътрудничество на тези организации;
20. осъществява чрез Служба „Военна
информация“ координацията на дейностите
и задачите на Службата на военния аташе по
въпросите на сътрудничеството в областта
на отбраната;
21. предоставя на Службата на военния
аташе материали относно двустранното и
регионалното сътрудничество в областта на
отбраната;
22. създава организация за акредитация и
осъществява контактите и връзките с чуждестранните военни аташета, акредитирани
в Република България;
23. организира процедурите по акредитация
на чуждестранни консулски длъжностни лица
в Република България, както и на консулски
длъжностни лица и военни аташета на Република България съгласно установения ред.“
§ 4. Член 28а се отменя.
§ 5. В чл. 29а, т. 11 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Буква „а“ се изменя така:
„а) с оглед осигуряване на законосъобразност участва в изготвянето на проектите на
договори към документациите по процедури
за възлагане на обществени поръчки, както
и съгласува и/или изготвя становища по
документациите по процедури за възлагане
на обществени поръчки;“.
2. В буква „в“ думата „дава“ се заменя с
„изготвя“.
3. Създава се нова буква „г“:
„г) изготвя становища относно законосъобразното предприемане на действия спрямо
изпълнители по обществени поръчки след
предоставяне в дирекцията на пълната информация относно изпълнението на договора
и становище по случая;“.
4. Досегашната буква „г“ става буква „д“.
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§ 6. В чл. 30 се създава т. 3а:
„3а. администрира възникването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения с директорите на държавните
детски градини към министерството по реда
на Кодекса на труда;“.
§ 7. Членове 31 и 32 се изменят така:
„Чл. 31. Дирекция „Обществени поръчки
в отбраната“:
1. организира придобиването на стоки
и предоставянето на услуги, свързани със
създаване и поддържане на отбранителни
способности, като:
а) организира възлагането на обществени
поръчк и с възлож ител – минист ърът или
упълномощено от него длъжностно лице,
за придобиване на стоки и предоставяне на
услуги в изпълнение на Единния финансов
план за материално-техническо осигуряване;
б) координира и контролира сключването и
изпълнението на договорите с изключение на
осъществяването на финансово-счетоводния
контрол, контрола по качеството и оценката
на съответствието, бюджетната дисциплина
и фактическото приемане при изпълнението
на договорите, които са сключени в резултат
на осъществените от дирекцията обществени
поръчки, като осъществява документален
контрол по спазването на сроковете и условията за тяхното изпълнение, в т.ч. координира
придобиването на стоки и предоставянето на
услуги чрез агенциите на НАТО, Европейския
съюз и други международни организации;
2. подпомага министъра при сключване на
договори при условията на „вътрешно възлагане“ по Закона за обществените поръчки;
3. координира и контролира изпълнението
на дейностите по сключени компенсаторни
споразумения в интерес на министерството
и на Българската армия;
4. подпомага постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната при организирането и координирането на дейностите
по планиране на отбраната в съответствие с
компетентността на дирекцията;
5. организира, координира и извършва
дейности по допълнително осигуряване на
стоки и услуги за нуждите на български въоръжени сили извън територията на страната,
когато необходимостта е възникнала след
изпращането им;
6. осъществява проучване за възможни
изпълнители при доставка на стоки и предоставяне на услуги;
7. р ъковод и и под д ърж а На ц иона л на
кодификационна система в съот ветст вие
с Кодификационната система на НАТО за
осъществяване на кодификационната дейност
на продукти, които са свързани с отбраната;
8. извършва митническо обслужване по
сключените от министерството договори за
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доставка на стоки и предоставяне на услуги,
свързани с отбраната;
9. участва в разработването и актуализирането на вътрешноведомствената уредба и/или
дава становища по проекти на нормативни
актове в областта на обществените поръчки;
10. организира и координира дейностите
по изграждане и поддържане на база данни
за провежданите обществени поръчки в дирекцията и регистър на сключените договори
в резултат на осъществените от дирекцията
обществени поръчки;
11. организира и осигурява в административно-техническо отношение работата на
Съвета по доставките и услугите.
Чл. 32. Дирекция „Политика по въоръженията“:
1. подпомага министъра при формиране
и провеждане на политиката в областта на
управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти, проектното управление,
изследванията, технологиите и иновациите
в областта на отбраната;
2. организира изготвянето и актуализирането на вътрешноведомствена уредба в
областта на управлението на жизнения цикъл на отбранителни продукти, проектното
управление, изследванията, технологиите и
иновациите в областта на отбраната, участва в разработването или дава становища по
проекти на нормативни актове в съответствие
с компетентността на дирекцията;
3. организира и осигурява в административно-техническо отношение дейностите на
Съвета по въоръженията, Борда за управление
на портфолио от проекти и политико-военните направляващи работни групи;
4. методически подпомага бордовете за
управление на проекти, ръководителите на
проекти и проектните екипи в процеса на
реализацията на проекти;
5. изготвя доклади и становища по документи, които са свързани с осъществяване на
проекти от портфолиото от инвестиционни
проекти на министерството, структурите на
пряко подчинение на министъра и Българската армия;
6. поддържа Регистър на включените в
пор тфолио то инвест иц ионни п роек т и на
министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
7. събира, анализира, обобщава и съхранява информация за хода на проектите от
портфолиото от инвестиционни проекти на
министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия
за нуждите на ръководството на министерството, Борда за управление на портфолио от
проекти и политико-военните направляващи
работни групи;
8. извършва анализ и предлага предприемане на действия за оптимизиране и по-
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добряване на дейността по управлението и
осъществяването на проектите, както и нови
възможности за реализация, финансиране
и участие в национални и международни
инициативи, програми и проекти;
9. осъществява взаимодействие и координация при реализацията на инвестиционните
проекти на министерството в рамките на
инициативи, програми и проекти на НАТО,
Европейския съюз и други международни
организации;
10. идентифицира възможности за използване на механизмите на Европейския фонд
за отбрана и други европейски структурни
и инвест иционни фон дове и координира
дейностите при кандидатстване с проектни
предложения по програми на Европейския
съюз от страна на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра
и Българската армия;
11. координира и контролира процесите
по планиране и осъществяване на инвестиционните проекти, които са включени в
портфолиото от проекти на министерството,
структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия, както и на проекти
на НАТО и Европейския съюз;
12. подпомага министъра при формиране
и провеждане на политиките в областта на
международното военнотехническо сътрудничество, индустриално сътрудничество и
развитието на отбранително-технологичната
индустриална база;
13. п лани ра, координи ра и у п равл ява
дейностите в областта на изследванията и
технологиите, както и финансирането им;
14. организира, подпомага и осигурява
дейността на националния директор по въоръженията, който е определен със заповед
на министъра;
15. организира, координира и подпомага изпълнението на дейностите, които са свързани
с планирането, подготовката и изпълнението
на инициативи, финансирани по програми
и целеви фондове на САЩ за подпомагане
в областта на сигурността;
16. подпомага министъра при осъществяването на общото ръководство и контрол на
дейността на Институт по отбрана „Професор
Цветан Лазаров“;
17. подпомага министъра при формиране
и провеждане на политиката по стандартизирането, кодифицирането и сертифицирането
на отбранителните продукти за нуждите на
въоръжените сили в съответствие със стандартизационните споразумения на Н АТО
и Европейския съюз, по които Република
България е страна.“
§ 8. В чл. 33 се създава т. 18:
„18. подпомага министъра при осъществяване на политиката по откриване, пре-
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образуване, промяна и закриване на детски
градини към министерството.“
§ 9. В чл. 37 т. 7 се отменя.
§ 10. Приложение № 1 към чл. 13, ал. 2
се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 13, ал. 2
Обща численост на персонала в административните звена на Министерството на отбраната – 831 щатни бройки
Политически кабинет
10
постоянен секретар на отбраната
1
началник на отбраната
1
заместник-началници на отбраната
2
директор на Щаба на отбраната
1
главен сержант на Българската армия
1
Инспекторат
28
дирекция „Сигурност на информацията“
45
дирекция „Вътрешен одит“
14
звено „Финансов контрол и материални
проверки“
8
длъжностно лице по защита на данните
1
Обща администрация
131
в т.ч.:
дирекция „Административно и информационно обслужване“
70
дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“
21
дирекция „Финанси“
40
Специализирана администрация
381
в т.ч.:
Главна дирекция „Инфраструктура на
отбраната“
93
дирекция „Отбранителна политика и
планиране“
47
дирекция „Планиране, програмиране и
бюджет“
48
дирекция „Правно-нормативна дейност
в отбраната“
33
дирекция „Управление на човешките
ресурси в отбраната“
56
дирекция „Обществени поръчки в отбраната“
48
дирекция „Политика по въоръженията“
27
дирекция „Търговски дружества и разпореждане с излишни движими вещи“
13
дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“
16
Щаб на отбраната
207
в т.ч.:
дирекция „Операции и подготовка“
61
дирекция „Логистика“
41
дирекция „Стратегическо планиране“
46
дирекция „Комуникационни и информационни системи“
38
дирекция „Координационни дейности“
21“

ВЕСТНИК

БРОЙ 9

Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. В Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
отбраната и за определяне на структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г.,
бр. 8, 55 и 76 от 2014 г., бр. 14, 37 и 94 от
2015 г., бр. 42, 54, 58 и 96 от 2016 г., бр. 78
от 2017 г., бр. 49, 56 и 106 от 2018 г. и бр. 101
от 2019 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 се създава т. 7:
„7. организиране, методическо подпомагане и контрол на дейността на държавните
детск и г ра дини к ъм Министерст во то на
отбраната;“.
2. В приложение № 1 към чл. 7, т. 1 се
създават т. 64 – 69:
„6 4. И мо т с и ден т ифи к ат ор № 678 0 0.
502.355.1.1, с административен адрес – Созопол, ул. „Стара планина“, бл. 13, вх. Б.
6 5. И м о т с и д е н т ифи к ат о р № 678 0 0.
502.355.1.2, с административен адрес – Созопол, ул. „Стара планина“, бл. 13, вх. Б.
6 6 . И мо т с и д е н т ифи к ат о р № 678 0 0.
502.355.1.7, с административен адрес – Созопол, ул. „Стара планина“, бл. 13, вх. Б.
67. И м о т с и д е н т и ф и к а т о р № 678 0 0.
502.355.1.9, с административен адрес – Созопол, ул. „Стара планина“, бл. 13, вх. Б.
6 8 . И мо т с и д е н т ифи к ат о р № 678 0 0.
502.355.1.10, с административен адрес – Созопол, ул. „Стара планина“, бл. 13, вх. Б.
69. И м о т с и д е н т и ф и к а т о р № 678 0 0.
502.355.1.11, с административен адрес – Созопол, ул. „Стара планина“, бл. 13, вх. Б.“
3. В приложение № 2 към чл. 7, т. 2 т. 92
се отменя.
§ 1 2 . В Ус т ройс т вен и я п ра ви л н и к на
Изпълнителна агенция „Военни клубове и
военно-почивно дело“, приет с Постановление № 132 на Министерския съвет от 2016 г.
(ДВ, бр. 42 от 2016 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2 се създава ал. 3:
„(3) Агенцията организира, методически
подпомага и контролира дейността на държавните детски градини към Министерството на
отбраната, в т.ч. планирането и разходването
на ресурсите им като разпоредител от пониска степен към изпълнителния директор
на агенцията.“
2. В чл. 10 се създават т. 7а и 7б:
„7а. съгласува и предлага на министъра
на отбраната за утвърждаване длъжностните
разписания на държавните детски градини
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към Министерството на отбраната, отговаря
за методическото им ръководство и за осъществяване на контрола върху дейността им;
7б. прави предложения до министъра на
отбраната за изменения на нормативната
у редба, която е свързана с дейност та на
агенцията, в т.ч. за издаване на Правилник
за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на
отбраната и условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерството
на отбраната;“.
3. В чл. 20 се създава т. 19:
„19. подпомага изпълнителния директор
при съгласуване на длъжностните разписания на държавните детски градини към
Министерството на отбраната.“
4. В чл. 21 се създава т. 14:
„14. планира и контролира разходването на
финансовите ресурси на държавните детски
градини към Министерството на отбраната
като разпоредител от по-ниска степен.“
§ 13. В Постановление № 11 на Министерския съвет от 1999 г. за създаване в Министерството на отбраната на национален
орган по въпросите на кодификацията на
материалните средства за отбрана на страната (обн., ДВ, бр. 9 от 1999 г.; изм. и доп.,
бр. 72 и 98 от 1999 г., бр. 39 от 2000 г., бр. 39
и 75 от 2003 г., бр. 100 от 2004 г., бр. 83 от
2008 г., бр. 106 от 2014 г. и бр. 67 от 2015 г.)
навсякъде в текста думите „дирекция „Отбранителна аквизиция“ се заменят с „дирекция
„Обществени поръчки в отбраната“.
§ 14. (1) Трудовите правоотношения на
работниците и служителите от реорганизираните административни звена на Министерството на отбраната се у реж дат в
съответствие с чл. 123 от Кодекса на труда.
(2) Служебните правоотношения на държавните слу ж ители от реорганизираните
административни звена на Министерството
на отбраната в случаите на съкращаване
на длъжности се уреждат в съответствие с
чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния
служител.
(3) Правоотношенията с военнослужещите
от реорганизираните административни звена
на Министерството на отбраната се уреждат
в съответствие с разпоредбите на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България.
§ 15. Постановлението влиза в сила от
1 февруари 2020 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1091

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
ОТ 28 ЯНУАРИ 2020 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на
съоръженията към тях и за осъществяване
на контрол за техническото им състояние
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредбата за
условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на
язовирните стени и на съоръженията към
тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата за условията и реда за
осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на
съоръженията към тях, както и на контрол
за техническото им състояние, приета с Постановление № 262 на Министерския съвет
от 2016 г. (ДВ, бр. 81 от 2016 г.), се отменя.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за условията и реда за осъществяване на
техническата и безопасната експлоатация
на язовирните стени и на съоръженията
към тях и за осъществяване на контрол за
техническото им състояние
Ч А С Т

П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Предмет и обхват
Чл. 1. С наредбата се уреждат условията
и редът за осъществяване на техническата
и безопасната експлоатация на язовирните
стени и на съоръженията към тях и осъществяването на контрол за техническото
им състояние.
Чл. 2. С наредбата се определят:
1. изиск ва н и я та за ос ъщес т вя ва не на
техническата експлоатация на язовирите в
различните є етапи;
2. изискванията за осигуряване на без
опасна експлоатация в нормални, екстремни
и аварийни условия;
3. редът за извършване на анализ за техническото състояние и оценка на сигурността
на язовирните стени и съоръженията към тях;
4. за д ъ л жени я та и о т говорност и те на
собствениците на язовири, язовирни стени
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и съоръженията към тях и на операторите,
както и редът и начинът, по който операторът
ще осъществява дейността си;
5. условията и редът за издаване на разрешение за извеждане от експлоатация или
л и к ви дац и я на язови ри и с ъоръжен и я та
към тях;
6. изискванията за използването на измервателна и контролна апаратура за мониторинг
на състоянието на язовирите, включително
на язовирните стени и/или съоръженията
към тях;
7. критериите за класифициране на степента на потенциална опасност;
8. условията и редът за класифициране
на язови ри те по степен на по тенц иа лна
опасност от комисията по чл. 138а, ал. 3 от
Закона за водите.
9. специфичните изисквания за формата
и съдържанието на аварийните планове на
язовирите;
10. съдържанието на протокола за резултатите от проверката на контролните органи
по чл. 190, ал. 4 от Закона за водите.
Чл. 3. Наредбата се прилага за техническата и безопасната експлоатация на язовирните
стени и съоръженията към тях за язовирите,
определени в чл. 141а от Закона за водите.
Чл. 4. (1) Собственикът на язовира стопанисва, поддържа, организира, провежда,
ръководи и осъщест вява тех ни ческата и
безопасната му експлоатация и опазването
на околната среда.
(2) Собственикът на язовира и съоръженията към него, който не отговаря на
изискванията за оператор, възлага стопанисването, поддържането и осъществяването на
техническата експлоатация на лице, което
отговаря на изискванията на § 1, т. 95 от
допълнителните разпоредби на Закона за
водите.
(3) Собственикът и операторът уреждат
взаимоотношенията си с договор или с акт
на компетентен орган, с който се възлагат
функциите на оператора.
(4) В 7-дневен срок от подписването на
договора или от издаването на акта по ал. 3
собственикът уведомява Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор.
Чл. 5. Собственикът/операторът посредством техническо обслужване, ремонти и
реконструкции осигурява сигурност и дълготрайност на язовирните стени и съоръженията
към тях и опазване на околната среда.
Чл. 6. Собственикът/операторът е длъжен да въвежда данни в информационната
система на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по ред, обем
и н ач и н , оп р еде лен и в Н ар ед б а № РД04- 02 от 25 ноември 2016 г. за услови ята
и р еда з а и зпол зва не т о н а и нф орма ц ионната сист ема за т ех ни ческо т о със т оя-
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ние на язовирните стени и съоръженията
към тях, предоставена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
(ДВ, бр. 96 от 2016 г.), наричана по-нататък
„Наредба № РД-04-02/25.11.2016 г.“.
Чл. 7. Собственикът отговаря за изпълнението на всички изисквания по Закона за
водите и по тази наредба за осигуряването
на безопасна експлоатация на язовирите.
Раздел II
Класификация на язовирните стени и на
язовирите
Чл. 8. (1) В зависимост от типа на конструкцията язовирните стени се класифицират като гравитачни, контрафорсни и дъгови.
(2) В зависимост от строителните материали и технологията на изграждане язовирните
стени се класифицират, като:
1. бетонни – масивни от конвенционален
бетон или валиран бетон, масивни облекчени,
масивни контрафорсни, тип Ньоцли и дъгови;
2. от местни материали – земно-насипни,
каменно-насипни, смесени, земно-намивни,
каменно зидани;
3. от други материали.
Чл. 9. В зависимост от височината на язовирната стена и обема на водохранилището
язовирите се класифицират като големи и
малки язовири съгласно чл. 141а от Закона
за водите.
Чл. 10. (1) Язовирите се класифицират
в три степени на потенциална опасност в
зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните
в язовира води съгласно чл. 141б, ал. 1 от
Закона за водите.
(2) Степента на потенциална опасност се
определя съгласно критериите по приложение № 1.
(3) Комисиите по чл. 138а, ал. 3 от Закона
за водите класифицират язовирите по степен
на потенциална опасност.
(4) Класификацията на степента на потенциална опасност на язовирите се актуализира
на 6 години или при промяна на основни
параметри на съоръженията, условията за
тяхната експлоатация, промяна на нормативната у редба, пром яна на услови ята и
инфраструктурата след язовира.
Чл. 11. (1) Язовирите в зависимост от
характеристиките, значимостта, сложността
и рисковете при експлоатация се категоризират в съответствие с чл. 137 от Закона за
устройство на територията и Наредба № 1
от 2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 23 от 2011 г., бр. 98 от 2012 г. и
бр. 56 от 2017 г.).
(2) К ласификацията на язовирните стени
и съоръженията към тях в зависимост от
тяхното предназначение, изискванията за
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дълготрайност и сигурност и последиците
при авария и при разрушение, както и в зависимост от мощността на хидроенергийния
обект, когато са част от него, се извършва
в съответствие с Наредба № 14 от 2005 г.
за техническите правила и нормативи за
п роек т и ра не, изг ра ж да не и ползва не на
обектите и съоръженията за производство,
преобразуване, пренос и разпределение на
електрическа енергия (обн., ДВ, бр. 53 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 73 от 2006 г.).
(3) Класификацията по ал. 2 е регламентирана и в „Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения“
(БСА, бр. 11/1985 г.).
Чл. 12. К ласификацията на язовирите по
чл. 9, 10 и 11 на тази наредба се отбелязва
в досието на язовира.
Раздел III
Организация на експлоатацията на язовирите
Чл. 13. (1) Управлението на техническата
експлоатация на язовирите се осъществява от:
1. собственика;
2. оператора.
(2) Собственикът е длъжен да определи
лице, което да отговаря за поддръжката на
язовирната стена и съоръженията към нея,
когато операторът не разполага с такова.
Чл. 14. (1) Със заповед на собственика
се определят графиците за извършване на
т ех н и ческ и п реглед и на с ъс т оя н ие т о на
язовирните стени и съоръженията към тях
съгласно програмата за технически контрол
и инструкциите за експлоатация. В заповедта
се определя и съставът на комисията, която
ще извършва прегледите.
(2) Собственикът приема докладите за
анализ на техническото състояние и оценка
на сигурността на язовирните стени и съоръженията към тях, изготвени от оператора, назначава експертен технически съвет,
който взема решение за продължаване на
експлоатацията им, или за извършване на
основен ремонт и реконструкция.
(3) Всяка година до 31 януари собственикът
е длъжен да определи графиците за текущ
ремонт за съответната година на язовирните
стени и съоръженията към тях.
(4) В случаите по чл. 4, ал. 2 заповедта
се съгласува с оператора и се уведомяват
водоползвателите, ако ремонтът ще засегне
водоподаването/водоползването.
(5) Дейностите по финансиране на техническата експлоатация, на основни ремонти и
реконструкции на язовирни стени и съоръженията към тях са за сметка на собственика.
Чл. 15. (1) Операторът:
1. осигурява контролни измервания на
опорната г еодези ч на м реж а и извърш ва
измервания с контролно-измервателни сис-
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теми (КИС) в съответствие с програмата за
технически контрол;
2. осигу рява първичната обработка на
данните, получени от КИС, анализира и извършва оценка на информацията и изготвя
индивидуална оценка на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията
към тях;
3. подготвя предложения за ремонт, реконструкция, временно извеждане от експлоатация, извеждане от експлоатация или
ликвидация на язовири, като документацията
от извършените дейности се предоставя на
собственика за класиране и съхраняване в
досието на обекта;
4. упражнява контрол по време на извършване на временно извеждане от експлоатация,
ремонт, реконструкция или извеж дане от
експлоатация на язовири;
5. организира осъществяването и контрола
на работа на съоръженията под вода;
6. осигурява екип от специалисти за безопасната експлоатация на язовирната стена
и съоръженията към нея, на машинното и
на електротехническото оборудване;
7. провежда обучения за повишаване квалификацията на персонала, което отразява
в протокол;
8. осигурява организацията и участието на
свои специалисти в провеждането на ежегодните технически прегледи на състоянието на
язовирните стени и съоръженията към тях;
9. сформира състава и провежда заседания на съвет;
10. док ладва на експертен тех ническ и
съвет, назначен от собственика, за изготвен анализ на техническото състояние на
язовирната стена и съоръженията към нея:
a) за период не по-голям от три години
за големите язовири и малките язовири с
висока степен на потенциална опасност;
б) за период не по-голям от пет години
за малките язовири със значителна степен
на потенциална опасност;
в) за период не по-голям от десет години
за малките язовири с ниска степен на потенциална опасност;
11. актуализира програмата за технически
контрол;
12. изг о т вя и а к т уа л изи ра а вари й н и я
план на язовира съгласно Закона за защита
от бедствия, чл. 138а от Закона за водите и
приложение № 2;
13. поддържа база данни на язовирите;
14. извършва огледи на съоръженията и
включва резултатите от тях в досието на
обекта;
15. уведомява собственика за извънредни
ситуации и опасност от аварии в работата
на съоръженията на базата на проведените
измервания и наблюдения;
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16. активира аварийния план на обекта при
работа на язовирните стени и съоръженията
към тях в екстремни и аварийни условия;
17. обслужва, ако е приложимо, системите
за метеорологичен, хидрологичен и технически мониторинг на язовирните стени и
съоръженията към тях;
18. при необходимост осигурява измерване
на наносите, отложени във водохранилището;
19. изпълнява всички изисквания по тази
наредба за безопасна работа на язовирните
стени и съоръженията към тях, включително
и на машинната и на електрическата част;
20. съхранява в досието на обекта документите, свързани с неговата дейност;
21. изготвя периодични доклади за състоянието на поверените му язовирни стени
и съоръженията към тях;
22. в рамките на своята компетентност
предприема действия за изпълнение на предписанията, дадени по реда на чл. 138а, ал. 3,
т. 5 и чл. 190а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;
23. въвежда данни в информационната
система на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, когато му е
възложено от собственика, съгласно Наредба
№ РД-04-02/25.11.2016 г.
(2) Операторът подписва всички данни от
мониторинга и ги предава на собственика
за съхранение и въвеждане в информационната система на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор съгласно
Наредба № РД-04-02/25.11.2016 г.
(3) Един хидроспециалист може да изпълнява дейностите по ал. 1 и 2 на не повече
от 50 язовира.
Ч А С Т

В Т О Р А

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ
Г л а в а

п ъ р в а

ЕТАПИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИТЕ
Раздел I
Въвеждане в експлоатация на язовирите
Чл. 16. (1) Разрешението за ползване на
язовирите установява законността на ползването им съобразно тяхното предназначение,
в съответствие с проектните изисквания и
действащата нормативна уредба.
(2) Въвеждането в експлоатация на язовирите се извършва при условията и по реда
на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ,
бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2005 г.,
бр. 98 от 2012 г., бр. 65 от 2016 г., бр. 87 от
2017 г. и бр. 89 от 2019 г.).
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(3) Изпитвани ята на съоръжени ята на
язовирите се извършва в съответствие с
действащата към момента на изпитванията
нормативна у редба, проектната док у ментаци я, инст ру к циите за експлоатаци я на
доставчика на съоръженията, както и с договорите за изпълнение на строителството.
Чл. 17. (1) За големите язовири се извършват:
1. единични изпитвания на всяко съоръжение;
2. комплексни изпитвания;
3. седемдесет и два часови проби при
експлоатационни условия.
(2) За ма лк и те язови ри се извършват
единични изпитвания на всяко съоръжение.
Чл. 18. По време на изпитванията се извършват измервания с КИС и огледи на горен
и на долен участък съгласно програмата за
технически контрол.
Чл. 19. По време на строителството и
при провеждането на изпитванията на съоръженията на язовирите се съставят документите по реда на Наредба № 3 от 2003 г.
за със та вяне на а к т ове и п ро т окол и по
време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2004 г., бр. 29
от 2006 г., бр. 98 от 2012 г., бр. 65 от 2016 г.
и бр. 56 от 2017 г.).
Раздел II
Начален етап на експлоатация на язовирите
Чл. 20. Началният етап на експлоатация
на язовирите започва с въвеждането им в
експлоатация и е с продължителност, указана
в проектната документация, но не по-малка
от две години за големите язовири.
Чл. 21. (1) Първите наблюдения на показанията на вградени в язовирните стени
елементи на КИС се извършват по време
на строителството и непосредствено след
въвеждането им в експлоатация.
(2) Наблюденията и измерванията в началния етап на експлоатация се извършват през
интервали, по-малки спрямо тези в етапа на
редовна експлоатация, които са посочени в
проекта за експлоатация и в програмата за
технически контрол.
(3) Наблюденията върху горния и долния
участък на язовирите се извършват в съответствие с проекта за експлоатация.
Чл. 22. (1) За отстраняване на евентуални
скрити дефекти се предвижда гаранционен
срок, определен съгласно чл. 160, ал. 3 – 5
от Закона за уст ройство на територи ята
и Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в
експлоатаци я на ст роеж ите в Реп ублика
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти,
който не се обвързва с продължителността
на началния етап на експлоатация.
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(2) Непосредствено преди изтичането на
гаранционния срок по ал. 1 се извършва
преглед на язовира от комисия, назначена
със заповед на собственика. В състава на
комисията се включват представители на
п роек тан та и ст рои тел я, кои то съставя т
протокол.
Чл. 23. Началният етап на експлоатация
завършва с изготвен от проектанта анализ
на т ех ни ческо т о със т ояние и оценка на
сигурността на язовира с преценка на възможността за преминаване в етап на редовна
експлоатация.
Раздел III
Етап на редовна експлоатация на язовирите
Чл. 24. (1) Етапът на редовна експлоатация
е времето между завършването на началния
етап на експлоатация и ликвидацията на
язовира.
(2) Техническата експлоатация на машинното и на електрическото оборудване на
съоръженията на язовирите се осъществява
съгласно изискванията на действащата нормативна уредба и се поддържа в техническо
състояние, осигуряващо проектните изисквания и постоянна готовност за работа.
(3) В етапа на редовна експлоатация се
о с ъще с т вя ва т ех н и че ск и кон т р ол в ърх у
язовирите, въз основа на който се оформя
документация, която се съхранява в досието
на язовира.
Чл. 25. (1) Състоянието на язовирите се
следи по начин, указан в проекта, инструкц и я та за експ лоата ц и я и п рог ра мата за
технически контрол.
(2) Безопасната експлоатация на язовирите
се осигурява от собствениците.
Чл. 26. (1) Два пъти годишно, от 1 март до
30 април, а за високопланинските язовири, в
зависимост от метеорологичните условия, и
от 1 септември до 31 октомври, собственикът
със заповед назначава комисия за извършване на технически преглед, в чийто състав
задължително се включва хидроспециалист.
За големите язовири се включват машинен
инженер, електроинженер и друг подходящ
специалист. Комисията извършва прегледи
на състоянието на язовирите, на машинното
и електрическото оборудване, както и на
горния и на долния участък.
(2) Назначената от собственика комисия
п рави тех ни ческ и п реглед на на ли чни те
хидравлични машини и механизми, на качествата на маслата и съответствието им с
изискванията, заложени в инструкцията на
производителя.
(3) По време на техническите прегледи по
ал. 1 се извършват оглед и пробни манипулации със затворните органи от правоспособен
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персонал за установяване на техническото
състояние и експлоатационната им готовност.
(4) Съоръженията на големите язовири,
които се намират постоянно под вода, периодично, най-малко веднъж на 5 години,
подлежат на оглед.
(5) Резултатите от техническите прегледи
по ал. 1 се отразяват в протоколи, които се
подписват от всички членове на комисията.
(6) Документите, отразяващи резултатите
от прегледите, профилактиката и изпитванията, се съхраняват в досието на язовира.
(7) Собствениците/операторите са длъжни
да предоставят при поискване документацията по ал. 6 на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор и на комисията, назначена от областния управител по
чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите.
Чл. 27. Протоколите по чл. 26, ал. 5 се
въвеж дат в информационната система на
Държ а вната а г ен ц и я за ме т ролог и чен и
технически надзор съгласно Наредба № РД04-02/25.11.2016 г. в 14-дневен срок от приключването на техническите прегледи.
Раздел IV
Ремонт и реконструкция на язовирни стени
и на съоръженията към тях
Чл. 28. (1) Видът, обемът и графиците
за извършване на ремонтните работи се
определ ят от собственика въз основа на
протоколите от прегледите за състоянието
на съоръженията на язовирните стени или
на предписанията, дадени от Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор и комисията по чл. 138а, ал. 3 от Закона
за водите.
(2) За графика на извършване на ремонтите на язовирните стени и на съоръженията към тях предварително се уведомяват
водоползвателите, ако ремонтът ще засегне
водоподаването/водоползването.
Чл. 29. (1) Тек у щите ремонти на съоръженията на язовирите се изпълняват по
предложение на оператора и след решение
на собственика.
(2) Приемането на съоръженията след
изпълнен текущ ремонт се извършва от комисия, назначена от собственика с протокол,
който се предава за съхранение в досието
на обекта.
Чл. 30. (1) Основните ремонти и реконструкциите на съоръженията на язовирите
се изпълняват по технически или работни
проекти, изготвени от проектант в съответствие с действащата нормативна уредба и
утвърдени от собственика, след одобряване
на проектите и издаване на разрешение за
строеж при условията и по реда на Закона
за устройство на територията.
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(2) Въвеж да не т о в експ лоата ц и я след
основен ремонт или реконструкция на съоръженията на язовирите се извършва по
реда на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане
в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове
за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти.
(3) Информацията за основния ремонт или
реконструкцията се въвежда в информационната система на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор съгласно
Наредба № РД-04-02/25.11.2016 г.
(4) Проектът и екзекутивните документи
от ремонтите и реконструкциите се съхраняват в досието на язовира.
Чл. 31. (1) Когато ремон т ни те работ и
налагат, язовирът се извежда временно от
експлоатация със заповед на собственика.
(2) В заповедта на собственика се определя
срокът за временното извеждане от експлоатация и се уведомява Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор.
Раздел V
Извеждане от експлоатация или ликвидация
на язовирите
Чл. 32. Язовирите се извеждат от експлоатация или се ликвидират, когато включително
след извършените ремонти или реконструкции се установи, че:
1. сигурността на съоръженията им не е
гарантирана съгласно нормативните изиск
вания за конструктивната и технологичната
сигурност;
2. не отговарят на нормативните изисквания за опазване на околната среда.
Чл. 33. (1) Собственикът подава заявление
за извеждане от експлоатация или за ликвидация на язовир при наличие на условията по
чл. 32.
(2) Към за явлениет о за извеж дане о т
експлоатаци я се представя индивидуална
оценка, а при ликвидация – индивидуална
и комплексна оценка за работата и ефективността на язовира по отношение на:
1. сигурността и безопасната експлоатация на съоръженията на язовира съгласно
изискванията на нормативните документи;
2. влиянието върху околната среда, човешкото здраве и материалните ценности;
3. социалната значимост.
(3) Индивидуалната оценка съдържа основни технически характеристики на язовира и оценка на техническото състояние
и конструктивната сигурност на язовирната
стена и съоръженията към нея, както следва:
1. име на язовира;
2. местоположение: област, община, зем
лище;
3. година на строителство и въвеждане в
експлоатация;
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4. изграден на воден обект/река;
5. площ на водосборния басейн на язовира;
6. съществуващи населено място или инфраструктура след язовирната стена;
7. тип на язовирната стена, височина, дължина и широчина по короната, завирен обем;
8. тип, размери и пропускателна способност на преливника;
9. тип, размери и пропускателна способност на основния изпускател;
10. тип и размери на други съоръжения
към язовира;
11. техническо състояние на язовирната
стена и съоръжени ята към нея съгласно
чл. 50;
12. състояние на КИС (ако съществува);
13. друга налична информация;
14. мотиви за извеждане от експлоатация.
(4) Комплексната оценка съдържа данните
по ал. 3, т. 1 – 13, както и анализ на възможните последици от ликвидацията на язовира:
1. анализ на последиците от премахването
на язовирната стена;
2. съвместимост на предвидените дейности
с плана за управление на съответния речен
басейн (ПУРБ), както и с плана за управление на риска от наводнение (ПУРН) на
Министерството на околната среда и водите;
3. мотиви за ликвидация.
(5) Индивидуалната и комплексната оценка за работата и ефективността на язовира
се приемат от експертен технически съвет,
определен със заповед на собственика.
Чл. 34. (1) За издаване на разрешение за
извеждане от експлоатация или за ликвидация на язовир собствениците подават заявление по образец, утвърден от председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор, в което посочват:
1. данните за собственика на язовира, трите
имена и постоянен адрес за физическите лица,
съответно наименование, фирма и седалище,
ЕИК/БУЛСТАТ за юридическите лица;
2. адрес за кореспонденция, включително
електронен адрес при наличие на такъв;
3. телефон и факс за връзка с лицето,
което у правл ява язовира и представл ява
собственика;
4. параметрите на исканото.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. акт за собственост на язовира;
2. актуална скица;
3. индивидуална оценка, извършена от
собственика/оператора;
4. комплексна оценка за работата и ефективността на язовира;
5. решение на собственика за провеждане
на процедурата;
6. заповед на собственика за провеждане
на експертен технически съвет и протокол
на експертния технически съвет;
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7. заверено копие на документ за заплатена
държавна такса за издаване на разрешение.
Чл. 35. (1) Заявлението за издаване на
разрешение за извеждане от експлоатация
или за ликвидация на язовир се подава до
председателя на Държавната агенция за мет
рологичен и технически надзор.
(2) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в
30-дневен срок проверява дали заявлението
съдържа изискваната информация и приложенията съгласно обявения образец.
(3) Когато не са изпълнени изискванията
на чл. 33 и 34, председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
уведомява собственика на язовира да отстрани несъответствията в срок до един месец.
(4) При неспазване на срока по а л. 3
председателят на Държавната агенция за мет
рологичен и технически надзор прекратява
производството по извеждане от експлоатация
или ликвидация на язовира.
Чл. 36. (1) При отстраняване на несъответствията в срока по чл. 35, ал. 3 председателят
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор в 14-дневен срок назначава със заповед междуведомствен експертен съвет, който да разгледа представената
документация за язовира.
(2) Функциите и задачите на междуведомствения експертен съвет се определят
с правилник, издаден от председателя на
Държ а вната а г ен ц и я за ме т ролог и чен и
технически надзор.
(3) В едномесечен срок от издаването
на заповедта по ал. 1 междуведомственият
експертен съвет разглежда заявлението на
собственика на язовира по чл. 34, ал. 1 и
представените с него документи. По преценка
на членовете на експертния съвет заявлението на собственика може да се допълва
и с други документи, които имат значение
за преценката на техническото състояние
на язовира.
(4) Междуведомственият експертен съвет
приема мотивирано становище, с което уважава или отхвърля искането на собственика.
Становището се подписва от всички членове
и се представя на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор в 14-дневен срок от приключването
на работата на съвета.
(5) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор въз
основа на становището по ал. 4 в 14-дневен
срок издава:
1. разрешение за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовира;
2. отказ за издаване на разрешение за
извеждане от експлоатация или ликвидация
на язовира.
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(6) Отказът за издаване на разрешение за
извеждане от експлоатация или ликвидация
на язовира подлежи на обжалване по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Чл. 37. Извеждане от експлоатация или
ликвидация на язовир се извършва по проект, одобрен в съответствие с действащата
нормативна уредба.
Чл. 38. (1) Ликвидацията на язовир се
извършва при спазване на действащата нормативна уредба в строителството, без това
да доведе до намаляване на проводимостта
на речното легло и без да застраши околната среда, човешкото здраве и материалните
ценности.
(2) Приемането на извършените работи по
ликвидацията на язовирите се извършва по
реда на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане
в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове
за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти.
(3) Документацията от извършените дейности по ликвидацията на язовира се включва
в досието му.
Чл. 39. Собственикът на язовир, за който
е издадено разрешение за извеждане от експлоатация или ликвидация, е длъжен незабавно да предприеме действия по изготвяне
на проект и изпълнение на дейностите, за
които е получил разрешение. При започване
на действия по извеждане от експлоатация
или ликвидация той уведомява Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор, съответната басейнова дирекция за
управление на водите, областния управител
и кмета на общината.
Г л а в а

в т о р а

СИГУРНОСТ НА ЯЗОВИРИТЕ, ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ
ТЯХ В УСЛОВИЯТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Раздел I
Изисквания за гарантиране сигурността на
язовирите, язовирните стени и съоръженията
към тях в условията на експлоатация
Чл. 40. (1) Изискванията за гарантиране
на сигу рност та на язовирите, язовирните
стени и съоръженията към тях се определят в програмата за технически контрол в
инструкциите за експлоатация.
(2) Собственикът/операторът осигурява
периодична оценка на носещата способност
и на устойчивостта на язовирните стени и
съоръженията към тях в зависимост от:
1. актуализираната хидроложка информация;
2. промените в сеизмоложката информация;
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3. промяна в инженерно-геоложките качества на основата;
4. промените в резултат на антропогенна
дейност;
5. резултатите от измерванията и оценка
на работата на КИС;
6. промените в нормативната уредба за
проектиране.
(3) Инструкциите за експлоатация се актуализират при промяна на основни параметри на съоръженията, условията за тяхната
експлоатация или промяна на нормативната
уредба.
(4) За големите язовири съгласно класификацията по чл. 141а от Закона за водите и за язовирите с висока степен на
потенциална опасност съгласно к ласификацията по чл. 141б, ал. 1 от Закона за водите оценка на носещата способност и на
устойчивостта на съоръженията се прави
най-малко веднъж на три години.
(5) За малките язовири съгласно класификацията по чл. 141а от Закона за водите със
значителна степен на потенциална опасност
съгласно класификацията по чл. 141б, ал. 1
от Закона за водите оценка на носещата способност и на устойчивостта на съоръженията
се прави най-малко веднъж на пет години.
(6) За малките язовири съгласно класификацията по чл. 141а от Закона за водите
с ниска степен на потенциална опасност
съгласно класификацията по чл. 141б, ал. 1
от Закона за водите оценка на носещата способност и на устойчивостта на съоръженията
се прави най-малко веднъж на десет години.
Чл. 41. При оценка на сигу рност та на
язовирите, язовирните стени и на съоръженията към тях се извършва:
1. оценка на резултатите от прегледите
на техническото състояние;
2. оценка на резултатите от работата на
КИС и базата данни от мониторинга;
3. оценка на методите за наблюдение и
контрол;
4. оценка на резултатите от провеждането
на периодични проверки на състоянието на
всички видове оборудване;
5. оценка на резултати от проверки за готовност на звената за действия по аварийния
план и проиграване на аварийна ситуация;
6. оценка на резултати от проверки за
изпълнение на предписанията от предишни
анализи на сигурността;
7. изработване на заключения и препоръки;
8. актуализация на категорията на язовира
в съответствие с чл. 10, ал. 3.
Чл. 42. Оценката за сигурността на язовирите, язовирните стени и на съоръженията
към тях се извършва в зависимост от етапа на
експлоатация и техническото им състояние, в
съответствие с изискванията на тази наредба
и/или по предписание на Държавната агенция
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за метрологичен и технически надзор и се
възлага от собственика на физически или
юридически лица, притежаващи съответната
професионална компетентност.
Чл. 43. Рискът при експлоатацията на
язовира, язовирните стени и съоръженията
към тях се обуславя от:
1. вероятност та от наст ъпване или от
настъпили природни бедствия;
2. специфичните топографски и геоложки
условия и конструкцията на съоръженията;
3. вътрешната ерозия и неблагоприятните
изменения в свойствата на материалите, от
които са изградени стената и прилежащите
є съоръжения;
4. специфичната човешка дейност;
5. последиците от евентуално компрометиране на съоръженията.
Чл. 44. (1) Не се допуска разполагането
и достъпът на плаващи и подводни съдове
и съоръжения на разстояние, по-малко от
1000 м, от язовирните стени на големите
язовири, освен за целите на техническата
експлоатация.
(2) Не се допуска разполагането и достъпът
на плаващи и подводни съдове и съоръжения
на разстояние, по-малко от десет пъти височината на стената, за малките язовири, освен
за целите на техническата експлоатация.
Чл. 45. Сигурността на язовирите, язовирните стени и съоръженията към тях в
условията на експлоатация се оценява чрез
наблюдение и контрол на показатели за:
1. конструктивната им сигурност;
2. технологичната им сигурност;
3. влиянието им върху околната среда,
човешкото здраве и материалните ценности.
Ч л. 46 . Конс т ру к т и внат а си г у рно с т е
способността на язовирните стени, на съоръженията и основата им да запазват:
1. обща и местна якост, носеща способност;
2. обща устойчивост;
3. филтрационна устойчивост;
4. пукнатиноустойчивост;
5. коравина;
6. якост на умора;
7. мразоустойчивост;
8. корозионна устойчивост;
9. износоустойчивост;
10. температурна устойчивост;
11. устойчивост срещу биокорозия;
12. устойчивост на земетръс.
Чл. 47. Технологичната сигурност е способността на язовирните стени и съоръженията към тях да изпълняват основните си
функции според показатели за:
1. геометрично съответствие с проекта
(кота било язовирна стена, най-висока кота
противофилтрационно устройство, коти водно
ниво, напор, наклони, пропускна способност
и др.);
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2. съответствие на свойствата на материалите (якост, водоплътност, градиенти на
напора, коефициент на филтрация);
3. съответствие на състоянието на земната
основа и бермите (напуканост, проницаемост,
напрегнато-деформирано състояние);
4. проектния технологичен срок на експлоатация.
Чл. 48. Влиянието на язовирите върху
околната среда се оценява по показатели
за качеството на околната среда и степента
на застрашеност на живота и здравето на
хората и на материалните ценности.
Чл. 49. (1) Показателите за конструктивна
и технологична сигурност и за опазване на
околната среда се определят в проектната
документация и в проекта за техническа
експлоатация.
(2) Собственикът/операторът следи за появата на качествени и количествени признаци
за нарушаването на показателите по ал. 1,
определени в проектната документация и в
инструкцията за експлоатация.
(3) Контролираните в периода на експлоатация параметри се сравняват с проектните
и прогнозираните стойности, получени въз
основа на данни от предходни наблюдения
и измервания.
Чл. 50. Техническото състояние на язовирите и язовирните стени се определя като:
1. изправно, когато отговаря на показателите за сигурност по чл. 45;
2. неизправно-частично работоспособно,
когато:
а) е нарушен поне един от показателите
за технологична сигурност без опасност за
конструктивната сигурност – в този случай
се предприемат ремонтни работи;
б) е нарушен поне един от показателите
за конструктивна сигурност и/или показателите за опазване на околната среда при
удовлетворени показатели за технологична
сигурност – в този случай след анализ на
техническото състояние се налагат ограничения в натоварването и се предприемат
ремонтни работи;
3. неизправно-неработоспособно, когато
са нарушени показатели за технологичната
и конструктивната сигурност – в този случай
се налагат ограничения в натоварването и
се предприемат ремонтни работи или реконструкция;
4. п редаварийно, когат о т ех ни ческо т о
състояние е определено като неизправнонерабо т оспособно, и по -натат ъш ната и м
експлоатация е недопустима поради опасност
за живота на хора, материални ценности и
околна среда – в този случай се извеждат от
експлоатация до довеждане в състоянието
по т. 1 – изправно.
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Чл. 51. (1) В случай на нарушаване на изправното състояние на язовирите и язовирните
стени или съоръженията към тях собственикът/
операторът е длъжен:
1. при констатиране на повреда да извърши
извънреден технически преглед и анализ на
техническото състояние и да изготви проект
за вида и обема на ремонтните работи;
2. при наличие на процес, застрашаващ
съоръженията с постепенен отказ, извършва измервания и оценка на сигурността и
предприема действия за ремонт или реконструкция на съоръженията или извеждането
на язовира от експлоатация;
3. при поява на внезапен отказ на основно
съоръжение реагира съобразно аварийния
план за действие.
(2) За резултатите от оценката на сигурността собственикът незабавно уведомява
Държ а вната а г ен ц и я за ме т ролог и чен и
технически надзор и областния управител.
Раздел II
Експ лоатаци я на язовирите в норма лни
условия
Чл. 52. Нормални условия на експлоатация на язовирите са условията, при които
режимът на работа достига до граничните
изчислителни натоварвания, предвидени в
проекта, без данни за нарушаване на изправното им състояние.
Чл. 53. Експлоатацията на язовирите се
осъществява съгласно проектната документация, програмата за техническия контрол
и инструкциите за експлоатация на съоръженията.
Чл. 54. Собственикът съгласно чл. 7 осигурява безопасна работа на язовирите, като:
1. изпълнява програмата за технически
контрол и спазва инструкциите за експлоатация на язовирните стени и на съоръженията
към тях;
2. извършва експлоатация и ремонт на
язовирните стени и съоръженията към тях,
поддържа в изправност комуникационните и
пътните връзки с държавната и общинската
пътна мрежа, транспортната техника и производствено-складовата база;
3. поддържа в готовност и в наличност
авариен резерв от материали и резервни
части;
4. извършва обработка на данните, получени от метеорологичния, хидрологичния и
техническия мониторинг;
5. изготвя оценка за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията
към тях съгласно критериите на чл. 45;
6. извършва технически прегледи на експлоатационното състояние на язовирите, на
горния и на долния участък;
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7. периодично провежда тренировки за
действие при аварийни условия и актуализира аварийния план на обекта.
Раздел III
Експлоатация на язовирите в екстремни
условия
Чл. 55. Екстремни условия на експлоатация са условията, при които режимът на
работа на язовирната стена и на едно или
повече от едно от другите съоръжения надхвърля изчислителните натоварвания, като
всички съоръжения запазват работоспособно
техническо състояние.
Чл. 56. Експлоатацията на язовира при
екстремни условия се осъществява съгласно
проектната документация, проекта за експлоатация, инструкциите за експлоатация и
аварийния план, а при липса на проектна
документация – съгласно актуалния авариен
план и инструкциите за експлоатация.
Чл. 57. (1) Аварийните планове на язовирите се изготвят от собственика/оператора
по реда на чл. 35 от Закона за защита при
бедствия и чл. 138а, ал. 1 и 2 от Закона за
водите.
(2) Специфичните изисквания за формата
и съдържанието на аварийните планове на
язовирите са определени в приложение № 2.
(3) Аварийният план се съгласува с кмета
на общината, на територията на която се
намира язовирът, и със собствениците на
хидротехнически съоръжения по поречието
на реката.
(4) Собствениците на язовири осигуряват
за своя сметка предвидените в аварийните
планове мероприятия, сили и средства за
провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи.
Чл. 58. Собственикът/операторът осигурява безопасна работа на язовира в екстремни
условия, като изпълнява:
1. програмите за технически контрол;
2. инструкциите за експлоатация на съоръженията;
3. аварийния план на обекта.
Чл. 59. След настъпване на извънредно
събитие собственикът/операторът извършва
извънреден технически преглед на техническото състояние на язовирната стена и
съоръженията към нея и на горния и на дол
ния участък на язовира. При необходимост
се предприемат ремонтно-възстановителни
работи.
Чл. 60. След събития, застрашаващи сигурността на язовирната стена и съоръженията към нея, се предприемат извънредни
наблюдения и измервания с КИС.
Чл. 61. (1) Режимите на работа на облекчителните съоръжения за безопасното
пропускане на висока вълна, включени в
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инструкциите за експлоатация и в аварийния
план на язовира, се определят с цел предот
вратяване на заливане на земи, жилищни
сгради и стопански обекти над зададеното
в проекта най-високо водно ниво (НВВН)
за експлоатация и поддържане на горния и
на долния участък.
(2) Поддържането на горния участък на
язовира задължава собственика/оператора
да не извършва дейности в сервитута, които
могат да активират срутища и свлачища в
язовирното езеро и в бреговата ивица.
(3) Поддържането на долния участък на
язовира задължава собственика да осигурява пропускателната способност на речното
корито в участък с дължина до 500 м след
язовирната стена.
Чл. 62. Режимите на работа на затворните
органи на основните изпускатели при бързо
понижение на водното ниво на язовирното
езеро трябва да осигуряват срок на изтакане на езерото не по-малък от минимално
допустимия за гарантиране устойчивост на
откосите на насипните язовирни стени и на
бреговете на водохранилището, посочен в
инструкциите за експлоатация.
Раздел IV
Експ лоатаци я на язовирите в аварийни
условия
Чл. 63. Аварийни условия на експлоатация
на язовирите са условия, при които режимът
на работа на едно или повече от едно от
съоръженията надхвърля граничните изчислителни натоварвания и поне едно от тях
се намира в неизправно-неработоспособно
техническо състояние.
Чл. 64. Експлоатацията на язовирите при
аварийни условия се осъществява в съответствие с проектната документация, програмата за технически контрол, инструкциите за
експлоатация и аварийния план на язовира.
Чл. 65. Собственикът/операторът предприема всички необходими действия и мерки
за овладяване на последиците от аварията и
за ограничаване на риска за хора, материални ценности и околна среда, като незабавно
уведомява собственика, Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор, кмета
на общината, Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ на
Министерството на вътрешните работи и
съответната басейнова дирекция за управление на водите.
Чл. 66. (1) Собственикът извършва извънредна инспекция за анализ на техническото
състояние и оценка на сигурността на авариралите съоръжения на язовира.
(2) Докладът за анализ и оценка на сиг у рност та на тех ническото състояние на
язовира след аварийна ситуация се изготвя
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от екип от експерти и се приема от експертния технически съвет на собственика, като
се уведомяват председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор,
Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ на Министерството
на вътрешните работи, областният управител и директорът на съответната басейнова
дирекция.
(3) В зависимост от заключението на екипа от експерти и решението на експертния
технически съвет собственикът предприема
действия по ремонт или реконструкция, извеждане от експлоатация или ликвидация на
язовира съгласно действащата нормативна
уредба.
(4) Когато се установи, че язовирната
стена и съоръженията към нея се намират в
неизправно-неработоспособно или предаварийно техническо състояние, председателят
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор издава заповед, с която налага принудителна административна мярка.
(5) При н у ди т ел н и т е а д м и н ис т рат и вн и
мерки за язовирите от приложение № 1 към
чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите се
прилагат с решение на Министерския съвет.
Г л а в а

т р е т а

МЕТЕОРОЛОГИЧЕН, ХИДРОЛОГИЧЕН
И ТЕХНИЧЕСКИ МОНИТОРИНГ
Раздел I
Метеорологичен и хидрологичен мониторинг
Ч л. 67. (1) Ме т еоролог и ч н и я т, х и д ро логичният и техническият мониторинг са
неразделна част от техническия контрол за
работата и сигурността на водностопанските
системи.
(2) Метеорологичният и хидрологичният
мониторинг осигуряват:
1. регистриране на стойностите на метеорологични и хидрологични параметри,
които имат отношение към техническата
експлоатация на водностопанските системи;
2. изготвяне на предложения и препоръки
за техническа експлоатация на язовирите.
Чл. 68. (1) Хидрометеорологичните наб
людени я и измервани я се организират и
изпълняват, както следва:
1. метеорологични и хидрологични оценки,
свързани с екстремни хидрологични явления;
2. метеорологични и хидрологични оценки
за целите на метеорологични и хидрологични прогнози;
3. за язовирите по приложение № 1 към
чл. 13, ал. 1 от Закона за водите се изготвят
воднобалансови оценки за водохранилищата:
а) оперативни оценки – ежедневни, десетдневни и месечни;
б) режимни оценки – месечни и годишни.
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(2) Оперативният воден баланс се разработва на основата на непълно балансово
уравнение, като не се отчитат елементи, които
не подлежат на наблюдение или измерване.
(3) Режимният вариант на водния баланс
се разработва на основата на пълното балансово уравнение.
(4) Притокът от речната мрежа, както и
местният приток при водохранилищата може
да се определят и като затварящ елемент на
балансовото уравнение.
(5) Разходните елементи на балансовото
уравнение се определят за две основни групи – полезен отток и загуби на вода.
(6) Полезният отток съдържа видовете
водопотребление и се определя по наблюденията и измерванията в хидрометрични и водомерни постове, разположени и оборудвани
при спазване на съответните технологични
изисквания.
(7) Водопотреблението за производство
на електрическа енергия се определя с разходомери или по потреблението на вода от
ВЕЦ на основата на съответстващ на хидрав
личните особености на водопровеждащата
система специфичен разход на вода.
(8) Обработката на данните от метеорологичните и хидрологичните наблюдения и
измервания, архивирането и съхраняването
им за язовирите по приложение № 1 към
чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите се
извършва на три нива:
1. първо ниво – регистрирани данни от
наблюдения и измервания, които се съхраняват в съответната метеорологична или
хидрологична станция;
2. второ ниво – информация от първичната
обработка на регистрирани данни, която се
съхранява от оператора;
3. трето ниво – реж имна информаци я,
която се разработва и съхранява от собственика и оператора.
(9) Първичната обработка на данните от
наблюденията на метеорологични и хидрологични елементи се състои в обработване
на регистрираните данни, като се определят
средни и екстремни стойности за съответния
елемент, съответстващи на приетите времеви
интервали за дискретизация.
(10) На основата на първичната метеорологична и хидрологична информация се оформя
режимният вариант на метеорологичната и
хидрологичната информация.
(11) Режимният вариант на метеорологичната и хидрологичната информация се
разработва в срок до 3 месеца след приключването на календарната година и се попълва
в съответни формуляри.
(12) Режимният вариант на информацията по ал. 11 се придружава от оценки за
точността на метеорологичните и хидроло-
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гичните елементи за приетите дискретни
интервали от време.
Чл. 69. Метеорологичните станции при
язовирните стени, дъждомерните и снегомерните станции във водосборните области събират метеорологична информация относно:
1. температурата и влажността на въздуха;
2. валежите;
3. изпарението на водните обеми;
4. посоката и скоростта на вятъра;
5. ледовия режим;
6. снежната покривка (дебелина и плътност);
7. особените атмосферни явления (градушки, обледявания, гръмотевични бури).
Раздел II
Технически мониторинг при експлоатацията
на язовирите, язовирните стени и съоръженията към тях
Чл. 70. (1) Техническият мониторинг осигурява информация за оценка на сигурността
на язовирните стени и съоръженията към
тях в периода на експлоатация и възможност
своевременно да бъдат идентифицирани потенциални опасности.
(2) За всяка язовирна стена, оборудвана с
КИС, се поддържа база данни от измервания.
(3) Елементите и размерът на КИС се
определят в проектната документация.
(4) Собственикът на язовира е длъжен
да мон т и ра ус т ройс т во за измерва не на
водното ниво.
Чл. 71. Техническият мониторинг (наб
люденията и измерванията, техният анализ
и оценка) обхваща язовирната стена и съоръженията към нея, геоложката основа,
бреговете в зоните на влияние, горния и
долния участък на язовира.
Чл. 72. Наблюденията и измерванията по
техническия мониторинг на язовирите са:
1. задължителни;
2. периодични;
3. едновременни при наблюдения и измервания на взаимносвързани явления;
4. съпоставими с предишни измервания.
Чл. 73. (1) При експлоатацията на язовирите се извършват наблюдения и измервания на:
1. кота водно ниво в язовира;
2. водните стоежи и водните количества
на хидрометричните станции;
3. пропуснатите през водовземните съоръжения водни обеми за различни водопот ребители (водоснабд яване, напояване,
преработени от подязовирните централи);
4. прелелите и изпуснатите водни количества от съоръженията за осигуряване на
минимален отток на реката;
5. наносния режим на водохранилищата
(при необходимост);
6. температурата на водата (при необходимост).
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(2) При необходимост се извършва мониторинг за физичните, химичните и хидробиологичните показатели на водите, степента на
тяхното замърсяване и резките им изменения.
Чл. 74. (1) Водните нива на водохранилищата се измерват с водомерни рейки или
чрез уреди за дистанционно предаване на
показанията.
(2) За всяко водохранилище се предвижда
минимум един нивомерен пост.
(3) Ежегодно се извършва проверка на
рейките на водомерните постове на водохранилищата.
(4) Нивомерните устройства се дублират
с рейкови водочети, като показанията им се
сравняват, както следва:
1. два пъти месечно;
2. след преминаване на буря, съпроводена
с вълнение;
3. по време и след преминаване на висока
вълна;
4. при образуване на ледена покривка и
ледоход.
Чл. 75. (1) Водни количества, пропускани
през водовземните съоръжения, се измерват
задължително чрез водомерни устройства
или съоръжения.
(2) Вод н и т е кол и чес т ва, п рерабо т ен и
от електроцентралата, се измерват посредством водомерни устройства (разходомери),
монтирани на напорните тръбопроводи на
централите.
(3) Допуска се водните количества да се
определят по изчисление на базата на общо
произведената електрическа енергия и специфичния разход на вода за производство
на 1 kWh.
(4) Водните количества, преминали през
преливниците, се изчисляват по формулите
за пропускната способност на съответния
преливник в зависимост от водните нива в
язовира над котата на преливния ръб.
Чл. 76. През периода на редовна експлоатация на язовирите, язовирните стени и
съоръженията към тях се извършват метеорологични, хидрологични и воднобалансови
оценки съгласно глава трета, раздел I.
Раздел III
Организация на наблюденията и измерванията
Ч л. 77. (1) Кон т рол но -измерват ел ната
система се изпълнява въз основа на проект,
който е неразделна част от работния проект
за язовира.
(2) Организаци ята на наблюдени ята и
измерванията осигурява:
1. предвидените в проекта за експлоатация
измервания върху процесите и явленията,
протичащи в язовира;
2. възможност за надеж дна оценка на
измерваните процеси и явления;

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

3. набиране на информация за цялостна
оценка на състоянието на язовира.
Чл. 78. (1) В проекта за контролно-измервателната система се дават обхватът, видът,
конструкцията и местоположението на отделните уреди и указания по организацията
на наблюденията и измерванията.
(2) В инструкциите за експлоатация и в
програмата за технически контрол се указват честотата на измерване и методиката за
обработка на резултатите.
Чл. 79. Наблюденията и измерванията с
КИС се препоръчва да започнат във възможно
най-ранен етап на строителството.
Чл. 80. При първоначалното завиряване
до кота НВРВН поведението на язовирната
стена и другите съоръжения към язовира, основата и бреговете се следят чрез наблюдения
и измервания с увеличена честота спрямо
следващите в съответствие с инструкциите
за експлоатация и програмата за технически
контрол.
Ч л. 81. (1) Прог рамата за т ех ни ческ и
контрол и инструкциите за експлоатация се
изготвят от проектанта за етапа на начална
експлоатация. При липса на такава документация собственикът е длъжен да изработи
съответните документи.
(2) Актуализация на програмата за технически контрол на язовирите, язовирните
стени и съоръженията към тях се извършва
при необходимост в зависимост от техничес
кото им състояние.
Чл. 82. Оперативен анализ на данните от
наблюденията и измерванията се извършва
в деня на измерването.
Раздел IV
Наблюдения и измервания
Чл. 83. Наблюденията и измерванията на
язовирните стени и на съоръженията към тях
се извършват в съответствие с програмата
за технически контрол:
1. визуален контрол, определен по място
и по време;
2. оперативни измервания в определени
пунктове;
3. пълни измервания на всички наблюдавани точки в съответствие с проекта за
КИС и инструкциите към него.
Чл. 84. (1) Техническият мониторинг на
бетоновите язовирни стени включва наблюдения и измервания на:
1. хоризонталните и вертикалните премествания;
2. взаимните премествания между стена
и основа;
3. развитието на пукнатини в стената;
4. състоянието на фугите;
5. водния подем и филтрационното налягане;
6. изменението в качествата на бетона и
основата;
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7. филтрацията и течовете през, под и в
обход на стената;
8. мътност та и х имическ и я състав на
филтриралите води;
9. деформациите и напреженията в тялото
на стената;
10. деформациите на основата;
11. температ у рата на бетона, водата и
въздуха;
12. сеизмичните въздействия;
13. вълновите въздействия;
14. състоянието на механизмите, на машинното и електрическото оборудване.
(2) Техническият мониторинг на язовирни стени от насипни материали включва
наблюдения и измервания на:
1. хоризонталните и вертикалните премествания;
2. деформациите и напреженията в насипа;
3. изменението в качествата на насипа и
основата;
4. де ф орм а ц и и т е и н ару ш а в а не т о н а
монолитността на бетоновите съоръжения
към стената;
5. филтрацията под и в обход на стената;
6. филтрацията през тялото на стената;
7. мътност та и х имическ и я състав на
филтриралите води;
8. положениет о на деп ресионната по върхност;
9. поровото (хидродинамичното) налягане;
10. сеизмичните въздействия;
11. вълновите въздействия;
12. състоянието на машинното и електрическото оборудване.
(3) Видът и обемът на наблюденията и измерванията се определят конкретно за всяка
язовирна стена в зависимост от изградената
контролно-измервателна система и монти
раното машинно и електрическо оборудване.
(4) Повредените и амортизираните уреди от контролно-измервателната система,
вградени в тялото на язовирната стена и в
съоръженията към нея, които не могат да
се възстановят, се изключват от програмата
за технически контрол.
Раздел V
Периодичност на измерванията
Чл. 85. Периодичността на наблюденията
и измерванията се указва в програмата за
технически контрол съобразно:
1. категорията и класа на съоръжението;
2. сеизмичността на района;
3. възрастта и състоянието на язовирната
стена и съоръженията към нея;
4. геоложките и хидрогеоложките условия;
5. хидроложките условия.
Чл. 86. Периодичността на извършване
на наблюденията и измерванията се съоб
разява със:
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1. текущото състояние на съоръжението;
2. динамиката на водното ниво в язовира;
3. настъпване на извънредно събитие.
Чл. 87. (1) На визуален контрол подлежат
всички съоръжения към язовира, както и
горният и долният участък.
(2) При липса на други указания визуален
контрол на съоръженията към язовира и на
горния и долния участък се прави веднъж
месечно.
Чл. 88. (1) При първоначално завиряване
наблюденията и измерванията са ежедневни
до седмични.
(2) За големите язовири пълно измерване
се прави при запълване на водохранилището
до 1/4 от дълбочината му, до 1/2 от дълбочината му и на всяка 1/10 част от горната
половина на дълбочината му до НВРВН.
(3) За малките язовири измервания се
правят при запълване на водохранилището
до 1/2 от дълбочината му и при достигане
на НВРВН.
Чл. 89. Наблюдения и измервания с увеличена честота до ежедневни се извършват
при висока вълна или след земетресения,
при значително увеличена филтрация, премествания и деформации.
Раздел VI
Наблюдения и измервания при преминаване
на проектните високи води и след извънредни събития
Чл. 90. Готовността на съоръженията за
провеждането на проектните високи води
се установява посредством:
1. преглед на затворните органи на облекчителните и водовземните съоръжения;
2. оглед на горния и на долния участък.
Чл. 91. В периода на провеждане на високи води:
1. при наличие на свлачища или срутища
в горния участък се правят наблюдения и
контролни геодезични измервания по преценка на оператора;
2. по време на работата на облекчителните съоръжения при наличие на свлачища
или срутища в долния участък се правят
огледи и контролни геодезични измервания
по преценка на оператора.
Чл. 92. В периода на провеждане на високи води се следи състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях, като
се изпълняват контролни визуални огледи
съгласно програмата за технически контрол.
Чл. 93. При НВРВН се прави измерване
с КИС съгласно програмата за технически
контрол за големите язовири.
Чл. 94. (1) След провеждане на проектната
висока вълна се извършва подробен оглед на:
1. състоянието на язовирната стена и
съоръженията към нея;
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2. речното корито до 500 м след язовирната стена;
3. връзките на бетоновите конструкции
със земнонасипните съоръжения;
4. ерозията и отлаганията след преливните
съоръжения;
5. участъците, в които са се появили течове и суфозионни явления;
6. проверка на състоянието на машинното
оборудване, пряко свързано с провеждането
на проектната висока вълна.
(2) Собственикът/операторът извършва
измервания съобразно програмата за технически контрол и дава заключение за техническото състояние на язовирната стена и
съоръженията към нея.
Чл. 95. При регистриране на извънредни
съби т и я се извършват огледи на вси чк и
съоръжения и измервания съгласно предвиденото в инструкциите за експлоатация и
програмата за технически контрол.
Раздел VII
Обработка на резултатите, методика и документация
Ч л. 96. (1) Обем ът, ви д ът, формата и
начинът за документиране на резултатите
от измерванията се определят в проекта,
инструкцията за експлоатация и програмата
за технически контрол на язовира.
(2) Данните от техническия мониторинг
се включват в досието на язовира.
Чл. 97. (1) Всички наблюдения и отчети
се вписват в дневник (форма).
(2) Методиката за обработка на резултатите
се указва в инструкцията за експлоатация и в
паспорта на всеки от измервателните уреди.
(3) Резултатите от всички наблюдения и
отчети, както и тяхната обработка, извършена от оператора, се съхраняват в досието
на язовира.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ДОКУ МЕНТА ЦИ Я ЗА ЕКСПЛОАТА ЦИ Я
НА ЯЗОВИРИТЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 98. (1) За всеки язовир собственикът
води досие.
(2) Досието включва документацията от
фазата на предварителните проучвания до
етапа на ликвидация на язовира съгласно
действащата нормативна уредба.
(3) Документацията по ал. 2 се оформя
съобразно изискванията на тази наредба,
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти и Наред-
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ба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителство, както
и други нормативни изисквания.
(4) Досието на язовира се създава при
въвеждането му в експлоатация и се закрива
при ликвидацията му.
Чл. 99. (1) При ликвидация на язовира
досието му се предава на съответния областен управител.
(2) Областният управител съхранява досието на язовира в съответствие с изискванията
на Закона за Националния архивен фонд.
Раздел II
Проектна документация, документация от
строителството и експлоатацията
Чл. 10 0. (1) Проектната док у ментаци я
се класира в досието на язовира по реда на
нейното разработване, като се следва логическата връзка между отделните проектни
разработки.
(2) В досието на язовира се включва проектната документация, изготвена в съответствие с нормативната уредба, в т.ч.:
1. доклад за инженерно-геоложки проучвания;
2. доклад за хидрогеоложки проучвания;
3. доклад за хидроложки проучвания;
4. протоколи от лабораторни изследвани я относно качествата на строителните
материали;
5. проектни разработки:
а) проектни параметри, приети с решение
на експертен технически съвет, назначен от
собственика;
б) проект за фундирането и особености
на основата;
в) изчисли т елни схем и, изчислени я и
р е з у л т ат и о т п р оведен и х и д ра в л и ч н и и
фи л т ра ц ионни изслед ва н и я, изслед ва н и я
за устойчивост на откосите, изследване и
а на л из на на п рег нат о т о и деформ и ра но
състояние и др.;
г) работни чертежи на язовирната стена и
на другите съоръжения към язовира, включително проекти за КИС, дренажна система,
преходни зони и др.;
д) доклад с резултати от всяко специално
проучване;
е) доклад с резултати от проведени моделни изследвания;
ж) план за безопасност и здраве;
з) проект за транспортните маршрути;
и) проекти и паспорти за машинно, електрическо и хидравлично оборудване;
к) проект за техническа експлоатация;
л) инструкции за експлоатация и график
за техническото обслужване и поддръжка
на механизмите и оборудването;
м) програма за наблюдения и измервания от хидрологичния, метеорологичния и
техническия мониторинг;
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6. доклад за оценката на въздействието
върху околната среда (ОВОС) и решение на
компетентния орган;
7. генерален план на обекта;
8. авариен план на обекта.
Чл. 101. Док у ментаци ята от строителството се класира в досието на язовира по
реда на завършване на обектите и включва:
1. разрешението за строителството;
2. екзекутивите (ситуации, разрези, дет а й л и, г рафи ц и, вк л юч и т ел но да н н и о т
фундирането и за основата от началото на
строителството до завършването на обекта);
3. резултатите от натурни изследвания;
4. актове и протоколи и други документи
по време на строителството;
5. списъка на доставчиците на строителни
материали, които са на разположение;
6. списъка на данни за производителите
и доставчиците на машинното и електричес
кото оборудване;
7. схеми, последователност на изграждане,
проведени допълнителни проучвания и разработени проекти в хода на строителството;
8. екзекутивите за КИС с детайли;
9. протоколите с резултати от изпитване
на строителни материали по време на строителството и опис на пробите, подлежащи
на допълнителни анализи след завършване
на строителството;
10. резултатите от контрол над строителните разтвори;
11. док ладите с оценка на размера на
насипите, защита на откосите, филтърни
зони и други за съоръженията от местни
материали;
12. докладите за извършени допълнителни
работи след наводнения и земетръс;
13. схемите, чертежите на бреговата ивица
над и под съоръжението с оценка на срутищни явления и свлачища с изградена КИС.
Чл. 102. Документацията от експлоатацията се класира в досието на язовира последователно съобразно етапите на експлоатация
и включва:
1. акта за собственост и скицата на язовира;
2. протокола за приемане на язовира от
Държавна приемателна комисия;
3. разрешението за ползване;
4. разрешителните, издадени по реда на
Закона за водите;
5. проекта за експлоатация и поддържане;
6. програмата за техническия контрол;
7. техническия паспорт;
8. актуалния авариен план на обекта;
9. резултатите от измервания с КИС при
първоначалното завиряване;
10. резултатите от измервания с КИС и
първичната им обработка в етап на редовна
експлоатация;
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11. актовете за единични и комплексни
изпитвания;
12. актовете за проведени водни проби;
13. анализите на техническото състояние
и оценките на сигурността;
14. протоколите от експертните технически
съвети, от техническите съвети, от техническите прегледи, от визуалните огледи и от
противоаварийните тренировки;
15. програмите и протоколите за обучение
на експлоатационния персонал;
16. резултатите от експлоатацията на машинното и електрическото оборудване при
различен режим на работа на съоръженията;
17. док у мен тац и я та за извършване на
основен ремонт и реконструкция;
18. копията от констативните протоколи
от проверките на контролните органи;
19. документацията по извеждане от експлоатация или ликвидация (от началото на
процедурата до приключването є).
Раздел ІІІ
Съхранение и ползване на документацията
Чл. 103. Проектната документация, документацията от строителството и експлоатацията се съхраняват от собственика на
язовира, който носи отговорност за нейната
актуализация и попълване със съответните
документи.
Чл. 104. (1) Документацията за научна и
изследователска работа се ползва с разрешение на собственика.
(2) Ползва нет о на док у мен та ц и я та за
търговски цели следва да се осъществява в
съответствие с изискванията на действащата
нормативна уредба.
Чл. 105. Собственикът/операторът въвежда документацията в информационната система по ред, в обем и по начин, определени
в Наредба № РД-04-02/25.11.2016 г.
Раздел ІV
Привеждане на съществуващи язовири в
съответствие с изискванията на Закона за
водите и с тази наредба
Чл. 106. (1) Собствениците на съществуващи язовири (с изключение на посочените
по чл. 3, ал. 2), намиращи се в експлоатация,
за които няма проектна документация и
липсват данни за размерите на язовирната
стена, за завирения обем на водохранилището, параметрите и пропускната способност
на облекчителните съоръжения, водосборния
басейн, извършват:
1. геодези ческо заснемане на язови ра
(височина на стената, откоси, характерни
коти, съоръжения);
2 . и зг о т в я не н а и н в е с т и ц ионен п р о ект – заснемане, който да бъде одобрен по
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реда на чл. 145, ал. 5 от Закона за устройство
на територията;
3. изготвяне на характеристичните криви
за залетите площи и завирените обеми на
водохранилището;
4. определ яне на площта и основните
физико-географски характеристики на водосборния басейн, пълнеща деривация;
5. привеждане на язовира в съответствие
с изискванията на Наредба № 7 от 2003 г.
за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени
зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 10 от 2005 г.; Решение № 653 на Върховния
административен съд от 2005 г. – бр. 11 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение
№ 7028 на Върховния административен съд
от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп.,
бр. 41 от 2008 г., бр. 76 от 2012 г. и бр. 21
от 2013 г.).
(2) За язовирите по ал. 1, които нямат
изградена КИС, се изгражда такава съгласно изискванията на чл. 70 от тази наредба.
(3) Собствениците/операторите на язовири
по ал. 1 създават досие на язовира, програма за технически контрол, инструкция за
експлоатация и авариен план.
(4) За язовирите по ал. 1 се извършва:
1. актуална оценка на високите води;
2. проверка за пропускателната способност
на преливниците за безопасно пропускане
на висока вълна с повторяемост съгласно
изискванията на нормите за проектиране
на хидротехническите съоръжения за съответния клас язовири.
(5) Извършва се анализ на техническото състояние и оценка на сигурността на
язовира и съоръженията към него съгласно
изискванията на нормативната уредба.
(6) Докладът за извършените анализ на
техническото състояние и оценка на сигурността на язовира се приема от експертен
технически съвет, определен от собственика.
Ч л. 10 7. (1) За язови ри т е, на м и ра щ и
се в експлоатация, които не отговарят на
изискванията на тази наредба за изправно
техническо състояние съгласно доклада по
чл. 106, ал. 6, експертният технически съвет
изготвя предложение за по-нататъшната му
експлоатация.
(2) При предложение на експертния технически съвет за продължаване на експлоа
тацията на язовира резултатите от анализа
на техническото състояние и оценката на
си г у рнос т та на язови ра се изп ра щат на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на областния управител.
(3) При предложение на експертния технически съвет за извеждане на язовира от експлоатация или ликвидация се прилага процедурата по
чл. 32 – 39 на част втора, глава първа, раздел V.
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Ч А С Т

Т Р Е Т А

КОНТРОЛ И ПРОВЕРКИ
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 108. (1) Контролът на техническото
състояние и безопасната експлоатация на
язовирите се осъществява съобразно тяхната
категоризация по степента на потенциална
опасност по чл. 10.
(2) За язовирите с висока и значителна
степен на потенциална опасност:
1. собс т вен и к ът/операт ор ът извърш ва
технически прегледи два пъти годишно;
2. комисията по чл. 138а, ал. 3 от Закона
за водите извършва ежегодни проверки за
готовност та за безопасната експлоатаци я
на язовирите;
3. Държавната агенция за метрологичен
и техническ и надзор извършва проверк и
на техническото състояние и безопасната
експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.
(3) За язовирите с ниска степен на потенциална опасност:
1. собс т вен и к ът/операт ор ът извърш ва
технически прегледи веднъж годишно;
2. Държавната агенция за метрологичен
и техническ и надзор извършва проверк и
на техническото състояние и безопасната
експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях веднъж на три години.
Ч л. 109. (1) С обс т вен и к ът/операт ор ът
провежда технически прегледи:
1. на язовирите с висока и значителна
степен на потенциална опасност два пъти
годишно – от 1 март до 30 април, а за високопланинските язовири, в зависимост от
метеорологичните условия – и от 1 септември
до 31 октомври;
2. на язовирите с ниска степен на потенциа лна опасност – един път годишно, от
1 март до 30 април.
(2) Прегледите обхващат всички видове
дейности по поддържането и експлоатацията
на язовирите.
(3) Когато в процеса на извършване на
техническите прегледи се констатират обстоятелства, които не отговарят на проектната
документация и на инструкциите за експлоатация, собственикът предприема мерки за
основен ремонт или реконструкция съгласно
действащата нормативна уредба.
(4) След извършения основен ремонт или
реконструкция собственикът изготвя анализ
на техническото състояние и оценка на сигурността на язовирната стена и съоръженията към нея, приет от експертен технически
съвет, и уведомява Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор и съответния областен управител в 14-дневен срок.
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Чл. 110. (1) Резултатите от техническите
прегледи се отразяват в протоколи, които
се класират в досието на язовира.
(2) Протоколите, съдържащи резултатите
от техническите прегледи на малките язовири, се изготвят съгласно приложение № 3.
Чл. 111. (1) Собственикът изготвя анализ
за техническото състояние на язовирите или
го възлага на физическо или юридическо лице,
притежаващо необходимата компетентност.
(2) А на л изът по а л. 1 се изг о т вя въ з
основа на резултатите, пол у чени от техническите прегледи и от измерванията на
КИС за период не по-голям от три години
за язовирите с висока и значителна степен
на потенциална опасност и не по-голям от
пет години за язовирите с ниска степен на
потенциална опасност.
(3) Анализът на техническото състояние
на язовирите се приема от експертен технически съвет, назначен от собственика, и се
съхранява в досието на обекта.
(4) В състава на експертния технически
съвет по ал. 3 собственикът може да привлича допълнително експерти, в случай че
не притежава специалист с необходимата
професионална квалификация.
Г л а в а

в т о р а

ПРОВЕРКИ НА ГОТОВНОСТТА ЗА БЕЗОП АСН А ЕКСПЛОАТАЦИЯ Н А ЯЗОВИРИТЕ И КОНТРОЛ НА ТЕХНИЧЕСКОТО
ИМ СЪСТОЯНИЕ
Раздел I
Комисия за проверка на готовност та за
безопасна експлоатация на язовирите
Чл. 112. Областните управители със заповед назначават комисии за извършване на
проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите съгласно чл. 138а,
ал. 3 – 6 от Закона за водите.
Чл. 113. Съгласно чл. 112 областният управител определя график за извършването на
проверките, който се публикува на интернет
страницата на областната администрация.
Чл. 114. Комисията за проверка на готовност та за безопасна експ лоатаци я на
язовирите има право:
1. на достъп до проверяваните язовири,
включително до язовирите с установен пропускателен режим;
2. на дост ъп до ц ялата документация,
съхранявана в досието на язовира;
3. да прави предписания на собствениците
на язовири за изпълнението в определен срок
на необходимите действия за осигуряване на
готовността за безопасната им експлоатация
в различни условия на работа.
Чл. 115. (1) За всяка извършена проверка
комисията съставя протокол, който съдържа:
1. датата на извършване на проверката;
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2. номера на заповедта, с която областният
управител е назначил комисията;
3. идентификатор на имота по кадастрална
карта, съответно номер на имота по картата
на възстановената собственост;
4. наименование на язовира и местоположението му;
5. данни за собственика и оператора на
язовира;
6. данни за концесионера, ако има такъв;
7. технически данни за язовирната стена,
съоръженията към нея и водохранилището;
8. наименование на застрашените при
авария населени места и инфраструктурни
обекти;
9. уязвимата от заливане територия при
авария;
10. данни за високата вълна със съответната повторяемост съгласно изискванията
на нормите за проектиране на хидротехническите съоръжения за съответния клас
язовир и способността на облекчителните
съоръжения за безопасното є пропускане;
11. установените проблеми по сигурност
та и техническото състояние на язовирната
стена и съоръженията към нея;
12. слабости в организацията на експлоатацията на язовира;
13. констатация относно наличието на
авариен план за действия при екстремни условия и авария и готовността за изпълнение
на заложените в него мерки;
14. конс татац и я о т носно на л и ч иет о и
състоянието на оборудването и материалите,
предвидени в аварийния план и необходими
за справяне с екстремни и аварийни ситуации;
15. констатация относно наличието, изправността и ефективността на системата за
оповестяване на населението в застрашения
район при възникване на екстремни и аварийни ситуации;
16. констатации относно изпълнение на
дейностите по осигуряване на проводимост
на речното легло на разстояние до 500 м от
язовирната стена;
17. предписания за отстраняване на установени проблеми, слабости и пропуски в
организацията на експлоатацията на язовира
в различни условия на работа и в сигурността
на техническите му съоръжения и срок за
тяхното изпълнение;
18. заключение за готовността за безопасна експлоатация на язовира в момента
на проверката.
(2) Протоколът се изготвя в 14-дневен
срок от приключването на проверката и се
подписва от членовете на комисията.
(3) Когато някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в
протокола и към него се прилагат писмени
мотиви в 3-дневен срок от подписването му.
(4) Протоколът се изготвя в еднообразни
екземпляри за всеки от членовете на комисията и за собственика на язовира.
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Раздел II
Контрол на безопасната експлоатация и
техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, осъществяван
от Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор
Чл. 116. Председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни
лица контролират изпълнението на:
1. предписанията на комисиите по чл. 138а,
ал. 3 от Закона за водите;
2. мерките за осигуряване на изправното
техническо състояние на язовирните стени
и на съоръженията към тях и безопасната
им експлоатация;
3. дейности по извеждане от експлоатация
или ликвидация;
4. наличие на оператор и притежаваната
от него квалификация;
5. вписването на данни в информационната
система, предоставена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
6. спазването на изискванията на тази
наредба.
Ч л. 117. При изп ъ лнениет о на п раво мощи я та по ч л. 116 кон т ролни те органи
от Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор имат право:
1. на свободен достъп до контролираните
от тях язовири;
2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения и друга информация;
3. да дават предписания на собствениците
на язовирни стени и/или съоръженията към
тях съобразно правомощията си по Закона
за водите и тази наредба, включително да
предписват на собственика/оператора пред
приемане на мерки и действия за изясняване
на техническото състояние и на условията
за експлоатация на контролираните обекти,
намаляване на водните обеми (с изключение
на язовирите по приложение № 1 към чл. 13,
ал. 1, т. 1 от Закона за водите), както и да
определят срок за тяхното изпълнение;
4. да съставят актове за установяване на
административни нарушения;
5. да издават наказателни постановления.
Чл. 118. (1) За изпълнението на функциите
по чл. 117 контролните органи извършват
проверки, които не съвпадат с графика по
чл. 113.
(2) За резултатите от проверките се съставят констативни протоколи, които съдържат:
1. датата на извършване на проверката;
2. имена (собствено и фамилно) и длъжности на проверяващите;
3. имена (собствено и фамилно) на лицата, присъствали на проверката, посочва се
в какво качество присъстват;
4. информация за проверявания язовир:
а) име на язовира;
б) местоположение (област, община);
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в) идентификатор на имота по кадастрална
карта, съответно номер на имота по картата
на възстановената собственост;
г) акта за собственост;
д) землище на град/село;
5. имената на собственика и оператора
на язовира, договора с оператора, когато е
приложимо;
6. описанието на проверявания язовир:
а) класификация на язовира по чл. 9 – 11;
б) предназначение на язовира;
в) площ на водосборната област;
г) данни за високата вълна със съответната
повторяемост съгласно изискванията на нормите за проектиране на хидротехническите
съоръжения за съответния клас язовир;
д) н а й-вис око т о раб о т но вод но н и во
(НВРВН);
е) н а й - н и с к о т о р а б о т н о в о д н о н и в о
(ННРВН);
ж) завирения обем при НВРВН;
з) залятата площ при НВРВН/НВВН;
7. данни за язовирната стена и съоръженията:
а) тип на стената;
б) височина на стената;
в) дължина по короната на стената;
г) оразмерително водно количество на
преливника;
д) оразмерително водно количество на
основния изпускател;
е) оразмерително водно количество на
водовземното съоръжение;
8. констатации за състоянието на язовира:
а) характерните условия и обстоятелствата
при извършване на проверката (метеорологични условия, видимост, достъп);
б) водно ниво в момента на проверката;
в) завирен обем в момента на проверката;
г) подробни констатации за техническото
състояние на язовирната стена и другите
съоръжени я на язови ра, установени п ри
проверката;
9. крайни резултати от анализа на измерванията и наблюденията с КИС;
10. описа на документите, сведени ята,
обясненията и друга информация, събрана
в хода на проверката;
11. изпълнение на предписанията на комисиите по чл. 138а, ал. 3 от ЗВ;
12. изпълнение на предписанията на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени
и съоръжени я та к ъм тя х“ по п ред ходни
протоколи от проверките за техническото
и експлоатационното състояние на язовира;
13. предписания и срок за тяхното изпълнение:
а) по техническата документация;
б) по осъществяване на безопасна техническа експлоатация;
14. указанията за уведомяване на Държавната агенция за метрологичен и технически
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надзор за изпълнението на дадените предписания в определения срок;
15. подписи те на дл ъж ност ни те лица,
извършили проверката, и на присъствалите
на обекта.
(3) Протоколът се изготвя до 14 дни след
извършването на проверката и се изпраща
на собственика, който го съхранява в досието на обекта.
(4) Копие от протокола се изпраща на
оператора на язовирната стена, както и на областния управител по местонахождението є.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Авария“ е инцидент от голям мащаб,
включващ разрушаване на хидротехнически
съоръжения, при което се налага намаляване на експлоатационните натоварвания на
язовирните стени и на съоръженията към
тях за извършване на неотложни аварийновъзстановителни работи.
2. „Берма“ е отстъп в насипна язовирна
стена, която разделя частите на откоса на
насипа и служи за отвеждане на повърхностните води на възд у шни я откос чрез
водоотвеждаща канавка, както и за достъп.
3. „Временно извеждане от експлоатация“
е прекратяване на експлоатацията на язовира
чрез пълното изпразване на водохранилището
до вземане на решение за неговата бъдеща
експлоатация или до извършване на ремонт.
4. „Горен участък“ е зоната на влияние на
подприщването от язовирната стена.
5. „Долен участък“ е зоната след язовирната стена, ограничена в участък с дължина
до 500 метра.
6. „Досие на язовира“ е цялата документация от проучвателните работи, проектът,
строителството и експлоатацията на язовира
до неговата ликвидация.
7. „Извеждане от експлоатация на язовир“ е прекратяване на експлоатацията му
чрез пълно изпразване, без да се премахват
основни конструктивни елементи.
8. „Извънредно събитие“ е:
a) земетресение над VI степен по скалата
на Мед ведев – Ш пон хойер – К арн и к – 64
(МШК-64) за определяне интензивността на
земетресенията, екстремни проливни валежи или ураганни ветрове с интензивност
(обезпеченост), определена в зависимост от
техническото състояние на стената и нейната
уязвимост при тези условия;
б) свличане на част от откос, увеличаване
на мътността и/или на дебита на филтрация,
концентриран изход на филтрация или заблатяване, пукнатини, хлътвания, активиране
на свлачища, срутища, авария на механично
оборудване, анормални показания на уреди.
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9. „Инцидент“ е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и
пространство действие с висока интензивност
на сили или вследствие на човешка дейност,
застрашаващо живота или здравето на хора,
имуществото или околната среда.
10. „Инструкция за експлоатация“ е съвкупност (комплект) от технически правила,
указания, предписания и други дейности,
свързани с предмета на дейност на едно или
на група съоръжения на язовира.
11. „Кон т рол но -измерват ел на сис т ема
(КИС)“ е съвкупността от измервателната и
контролна апаратура, заложена по проект при
изпълнението на язовира, както и системите
за видеомониторинг и ранно оповестяване.
12 . „ Л и к ви да ц и я“ е п р ек рат я ва не на
експлоатацията на язовира, като част или
всички конструктивни елементи на съоръженията му се премахват, площадките им се
рекултивират и се възстановява естественият
режим на речния отток.
13. „Облекчителни съоръжения“ са преливниците и основните изпускатели на язовирите.
14. „Опасност“ е събитие или състояние,
създаващо вероятност от настъпване на вредоносни последици за язовира и съоръженията
му, за хората, материалните ценности и за
околната среда.
15. „Оператор на язовирна стена“ е определеният в § 1, т. 95 от допълнителните
разпоредби от Закона за водите.
16. „Основен ремонт“ е ремонт по смисъла
на § 5, т. 42 от допълнителните разпоредби
на Закона за устройство на територията.
17. „Отказ“ е събитие, в резултат на което
поради нарушаване на един от показателите
за конструктивна и технологична сигурност
и на показателите за опазване на околната
среда язовирът преминава от изправно в
неизправно техническо състояние. Отказите
могат да са:
а) „Постепенен отказ“ е вид отказ, при
кой то г рани чната стойност на н якой о т
показателите за технологична сигурност се
достига постепенно;
б) „Внезапен отказ“ е вид отказ, който се
проявява при наличие на скрит дефект или
при съчетание на натоварвания и въздействия, които язовирната стена и съоръженията
към нея не могат да понесат.
18. „Реконструкция“ е реконструкция по
смисъла на § 5, т. 44 от допълнителните
разпоредби на Закона за устройство на територията;
19. „Риск“ е мярка за вероятността от
настъпване на вредоносни последици върху
живота и здравето на хората, материалните
ценности и околната среда.
20. „Текущ ремонт“ е ремонт по смисъла
на § 5, т. 43 от допълнителните разпоредби
на Закона за устройство на територията.

ВЕСТНИК

БРОЙ 9

21. „Техническа експлоатация“ е правно
и технологично регламентирана дейност по
въвеждане в експлоатация, използване по
предназначение и поддържане в изправност
на язовира.
22. „Х и д роспец иа л ис т“ е л и це, кое т о
притежава образователно-квалификационна
степен „магистър“ със специалност Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно
строителство или друга еквивалентна специалност в областта на хидроинженерството,
при придобиването на която в учебния план
са изучавани предмети и са придобити умения, свързани с проектиране, изграждане и
експлоатация на язовири.
23. „Язовир“ е водностопанска система,
включваща водния обект, язовирната стена,
съоръженията и събирателните деривации,
както и земята, върху която са изградени,
съгласно § 1, ал. 1, т. 94 от допълнителните
разпоредби на Закона за водите.
24. „Язовирна стена“ е изкуствено създадено водоподприщващо съоръжение, чрез което
се акумулира воден обем и се осъществява
контролирано рег улиране на естествения
отток.
§ 2. Минималното техническо оборудване,
с което трябва да разполага собственикът/
операторът:
1. Мобилна връзка.
2. Акумулаторен прожектор.
3. Комплект геодезически инструменти.
4. Високопроходим лек автомобил със
задвижваща система 4х4.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Привеждане на съществуващите язовири в съответствие с изискванията на Закона
за водите и с тази наредба се извършва за:
1. Изискванията по чл. 106 от тази наредба:
а) по ал. 1, 2, 4 и 5 – в срок шест месеца
от влизането на наредбата в сила;
б) по ал. 3 – в срок три месеца от влизането на наредбата в сила.
2. Изискването по чл. 107, ал. 1 – в срок
шест месеца от влизането на наредбата в сила.
3. В ше с т ме с ечен с р ок с о б с т вен и к ът
дек лари ра п р ед Държ а внат а а г ен ц и я за
метрологичен и технически надзор обстоятелствата по т. 1 – 4 на чл. 141а, ал. 3 от
Закона за водите.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 141, ал. 2 от Закона за водите.
§ 5. Указания за прилагане на наредбата
се дават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор,
а указанията по чл. 57 се дават съвместно
с директора на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ на
Министерството на вътрешните работи.
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Приложение № 1
към чл. 10, ал. 2
Класифициране по степен на потенциална опасност съгласно чл. 141б от Закона за водите
на язовир „………......…“, област ………….… , община ………….…, гр./с. ………….…, височина на стената
………..….. , обем на язовира при НВРВН ………….…, собственост на ………….…, ЕИК/адрес ...............
№

Критерии по степен на потенциална опасност

І
1.
2.

Първа висока степен на потенциална опасност – при изпълнение на един от следните критерии:
заплаха за човешки жертви, пряко засегнати хора в заливаемата зона;
засегнати елементи от инфраструктурата, водещи до отрицателни последствия за обществото и човешкото здраве и стопански такива от първа и втора категория по смисъла на
чл. 2 и чл. 4, ал. 5 от Наредба № 1 за номенклатурата за видовете строежи;
засегнати строежи/обекти, свързани с националната сигурност и отбраната на страната
съгласно чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
комплексен и значим язовир по приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите;
голям язовир по смисъла на чл. 141а, ал. 1 от Закона за водите;
малък язовир по смисъла на чл. 141а, ал. 2 от Закона за водите, който е единствен източник за водоснабдяване на населени места или предприятия с национално или регионално
значение;
язовирът е в райони, за които съществува значителен потенциален риск от наводнения
(РЗПРН), или в землище непосредствено над РЗПРН съгласно плана за управление на
риска от наводнения (ПУРН), публикуван на интернет страницата на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ), – Води – Планове за управление – ПУРН – РЗПРН – Съответната БД – Таблица с РЗПРН;
засегнати IPPC и SEVESO предприятия и други предприятия с комплексни разрешителни
съгласно публичен регистър на страницата на МОСВ – „Превантивна дейност – регистър“;
засегнати зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и
на минералните води по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите и/или категория от І до
ІV по чл. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ІІ
1.
2.
3.
ІІІ
1.
2.
3.
4.
5.

да не

Втора значителна степен на потенциална опасност – при изпълнение на един от следните
критерии:
малък язовир по смисъла на чл. 141а, ал. 2 от Закона за водите, който е основен източник
за водоснабдяване на населени места или предприятия с регионално значение;
засегнати елементи от инфраструктурата от втора, трета, четвърта и пета категория по
смисъла на чл. 4 (без ал. 5), чл. 6, чл. 8 и чл. 10 (без ал. 5) от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи;
засегнати защитени територии: категории V и VІ по чл. 5 от ЗЗТ.
Трета ниска степен на потенциална опасност – при изпълнение на един от следните критерии:
малък язовир по смисъла на чл. 141а, ал. 2 от Закона за водите, който е допълнителен
източник за водоснабдяване на населени места или предприятия с регионално значение
или има друго предназначение;
засегнати елементи от инфраструктурата от шеста категория по смисъла на чл. 12 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи;
засегнати обекти на недвижимото културно-историческо наследство по чл. 10, ал. 5 от
Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи;
засегнати гори и/или обработваеми селскостопански земи;
язовири, некласифицирани във висока или значителна степен на потенциална опасност и
непопадащи в т. 1 – 4 от тази категория, се класифицират в трета ниска степен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Язовир „………………….“, област …………………., община …………………., гр./с. .......................................... ,
собственост на ………….………….................., е с ............. степен на потенциална опасност.
Комисия:
(…………………....................……)
име, представител на ……
(…………………....................……)
име, представител на ……

(………………….....................……)
име, представител на ……
(………………….....................……)
име, представител на ……
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Приложение № 2
към чл. 57, ал. 2
Специфични изисквания за формата и съдържанието на аварийните планове на язовирите
1. Заглавна страница:
1.1. Наименование на язовира.
1.2. Местонахождение на обекта (населено
място и местност), включително областта
и общината, в която се намира съгласно
административно-териториалното делене в
страната.
1.3. Идентификатор на имота по кадастрална карта, съответно номер на имота по
картата на възстановената собственост, в
който се намира обектът.
1.4. Географски координати на язовирната
стена (посочват се координати на точка в
средата на стената).
1.5. Имена на собственика и оператора на
язовирната стена и съоръженията към нея.
2. Съдържание – посочват се всички основни раздели на аварийния план, таблици,
фигури, схеми и карти.
3. Контролен лист, удостоверяващ срещу
подпис съгласуването на плана:
3.1. История на разпространените екземпляри от плана.
3.2. История на направените промени в
плана.
4. Авариен план:
4.1. Отговорности по изпълнението на
аварийния план – представяне в резюме на
ключовите отговорности за реагиране при
аварийна ситуация и за изпълнение на плана.
4.2. Блок-схема за оповестяване – посочва
се кой трябва да бъде уведомен, от кого и в
каква последователност при аварийна ситуация или инцидент, свързан с безопасността
на язовирната стена.
4.3. Цел на аварийния план – включва
се кратко резюме, описващо целите на аварийния план.
4.4. Кратко описание на язовира – включва
описание на язовира; неговото местоположение; идентификатор на имота по кадастрална
карта, съответно номер на имота по картата
на възстановената собственост, в който се
намира обектът; карта на местността около
язовира и опростена схема/чертеж, показващ
особеностите на язовирната стена, заедно със
списък на всички значими язовирни стени
нагоре или надолу по течението; данни за
населението и инфраструктурата, които ще
бъдат засегнати надолу по течението при
авария на язовирната стена или при наводнение в резултат на голямо контролирано или
неконтролирано изпускане на вода.
4.5. Процес на реагиране и действие при
аварийна ситуация:
4.5.1. о т к ри ва не на и н ц и ден т/а вари я/
извънредни обстоятелства, преценяване и
определяне нивото на извънредна ситуация;
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Нива на извънредна ситуация:
– Висока вълна – въ зн и к на ло на вод не ние по речната система, но няма очевидна
заплаха за целостта на язовирната стена.
Необходимо е оповестяване на собственика,
на компетентните органи и на населението,
което може да бъде засегнато от контролирано или неконтролирано изпускане на води
от язовира;
– Без опасност от авария на язовирната
стена – повреда или необичайно събитие,
което само по себе си не може да доведе до
авария и/или разрушаване на язовирната
стена, но е необходимо проучване и информиране на собственика и компетентните
органи (например: при поява на филтрации
на язовирната стена, неизправност на изпускатели, преливници и др.);
– Потенциална опасност от авария на язовирната стена – условията, които се развиват
на територията на обекта, могат да доведат
до авария (например: повишаване нивото
на водата до НВВН; напречно напукване
на насипа; обявена бомбена заплаха). Има
на разположение период от време за анализи, решения и предприемане на действия,
преди да се е повишила опасността. Може
да възникне непосредствена опасност, но
изпълнението на предварително определените действия за реагиране може да намали
опасността;
– Непосредствена опасност – язовирната
стена се е разрушила, разрушава се или
предстои да се разруши (налице е продължителна и прогресивна загуба на материал
от язовирната стена; не е възможно да се
определи точно времето, за което ще бъде
разрушена (отнесена) стената; няма време
за предотвратяване на опасността).
За определяне на посочените нива на извънредна ситуация в плана се дава описание
според конкретния обект.
Таблица за определяне нивото на извънредна
ситуация на язовир
Събитие

Обстановка

Ниво на извънредна
ситуация

1

2

3

4.5.2. оповестяване и предоставяне на
информация (включва се детайлно описание
за използването на блок-схемата за оповестяване, както и информацията, която трябва
да се предостави на собственика и на компетентните органи на изпълнителната власт в
случай на аварийна ситуация, позволяваща
вземането на решение);
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Таблица за оповестяване при провеждане на
висока вълна през облекчителните съоръжения на язовир
Проведени вод- Последици
Организации,
ни количества надолу по които трябва да
(m 3/s)
течението бъдат оповестени
1
< ….m s
3/

2

3

няма

няма

> ….m 3/s
> ….m 3/s

4.5.3. действия при аварийни ситуации
(описват се мерките и действията, които да
се предприемат при възникване на аварийна
ситуация, с цел ограничаване на загуба на
живот и/или щети);
Таблица за действия при аварийни ситуации
при насипни язовирни стени
Състояние
1

Описание на Действия, които трябва
състоянието
да бъдат предприети
2

3

4.5.4. обявяване на край на аварийната
сит уаци я (прекратяване изпълнението на
плана) и последващи действия (описват се
условията и процедурите за обявяване на
край на аварийната ситуация и последващите
действия, които да се предприемат).
4.6. Отговорности (разпределение на задълженията, отговорните структури и лица
за изпълнение на предвидените мерки):
4.6.1. отговорности на оператора на язовирната стена (описват се ясно отговорностите
и задълженията на оператора за изпълнение
на мерките и действията, включени в плана);
4.6.2. отговорност и за оповестяване и
предаване на информация (описват се ясно
отговорностите и задълженията на лицата,
на които е възложено да извършват оповестяването и предаването на информация в
случай на аварийна ситуация);
4.6.3. отговорности при евакуация (описват
се ясно процедурите, отговорностите и задълженията на собственика за предупреждение
и оповестяване на застрашеното население
и на компетентните органи, които могат
да разпоредят извършването на евакуация);
4.6.4. отговорности за наблюдение, сигурност на обекта, прекратяване изпълнението
на плана и последващи действия (описват се
отговорностите и задълженията на лице/лица,
които на място при възникване на инцидент
отговарят за дейностите по наблюдение,
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сигурност на обекта, прекратяване изпълнението на плана и последващи действия);
4.6. 5. о т г оворно с т и на л и це т о, ко е т о
коорд и н и ра изп ъ л нен ие т о на а вари й н и я
план (определя се лице, което координира
изпълнението на плана, отговорностите и
задълженията му, поддържане на актуалност на аварийния план, провеждането на
тренировки и др.).
4.7. Го товност – описание на мерк и и
дейности, предприемани предварително с
цел избягване на аварийни ситуации или
смекчаване на тяхното въздействие:
4.7.1. наблюдение и контрол;
4.7.2. оценка на времето за откриване и
реагиране;
4.7.3. пътища за достъп до обекта;
4.7.4. реагиране по време на тъмната част
от денонощието;
4.7.5. реагиране по време на празнични
и почивни дни;
4.7.6. реагиране по време на лоши атмосферни условия;
4.7.7. алтернативни източници на енергия,
системи за оповестяване и резервираност
на електрозахранването и на средствата за
комуникация;
4.7.8. информация и доставки на материали и оборудване при извънредна ситуация;
4.7.9. средства и ресурси за изпълнение
на предвидените мерки;
4.7.10. предаване на информация;
4.7.11. обучение и тренировки;
4.7.12. алтернативни системи за комуникация;
4.7.13. информи ране и ком у никаци я с
населението.
4.8. Карти на уязвимите от заливане зони
се изготвят за язовирите от първа висока
степен на потенциална опасност съгласно
чл. 141б от Закона за водите.
Основната цел на картите на уязвимите от
заливане зони е да се определят териториите,
които ще бъдат наводнени от високата вълна
при разрушаване на язовирната стена или
от изпускане на водни обеми от язовира в
аварийни условия. Картите на уязвимите от
заливане зони са необходими, за да се улесни
навременното уведомяване и евакуацията на
райони, потенциално засегнати от разрушаване на язовирната стена или преминаване
на висока вълна.
Картите на уязвимите от заливане зони
на язовирите от първа висока степен на потенциална опасност включват засегнатите
територии и зони, определени в приложение
№ 1 към чл. 10, ал. 2.
4.9. Поддържане и актуализация на плана – описание на процеса за поддържане на
актуален план.
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Таблица за определяне нивото на извънредна ситуация на язовир
Събитие

Обстановка

Ниво на извънредна
ситуация

1

2

3

Нивото на вода в язовира достига преливния ръб
или прелива без активна ерозия.

Без опасност

Водата прелива през преливника с активна ерозия
Преливане на водни обеПотенциална опасност
по дъното и/или откосите.
ми през преливника
Преливащите водни количества могат да доведат
до наводнение по течението на реката и нивото на Потенциална опасност
водата в язовира продължава да се покачва.
Нивото на водата е между кота корона и кота НВВН
Потенциална опасност
Преливане през насипна на язовирната стена.
стена
Водата от язовира прелива през короната на язоПредстояща опасност
вирната стена.
Филтрационни зони във или в близост до язовирната стена.
Филтрация

Без опасност

Нови филтрационни зони със суфозия.

Потенциална опасност

Увеличаване на дебита и „вр èне“.

Потенциална опасност

Образуване на сифон или Образуване на сифон в скатовете на язовира или Потенциална опасност
малки вдлъбнатини, об- на насипна стена.
разувани на повърхностПотенциална опасност
та на язовирната стена Бързо разширяване на сифона.
Пукнатини на насипна Нови пукнатини на насипната стена без филтрация. Потенциална опасност
стена
Пукнатини в насипна стена с филтрация.
Потенциална опасност
Визуално преместване (приплъзване) на откос на Потенциална опасност
Преместване на насипна насипната стена.
стена
Внезапни или бързо напредващи свличания на
Предстояща опасност
насипа на язовирната стена.
Контролно-измервателни отчитания под предвариБез опасност
Контролно-измервател- телно определените стойности.
ни уреди
Контролно-измервателни отчитания над предвариПотенциална опасност
телно определените стойности.
Малки земетресения, регистрирани в района на
язовира.
Земетресение

Земетресение, довело до видими увреждания на
Потенциална опасност
язовирната стена.
Земетресение, довело до неконтролируемо изпускане
на вода от язовира.

Заплаха за сигурността

Терористичен акт

Без опасност

Предстояща опасност

Бомбена заплаха, при задействането на която може
Потенциална опасност
да бъдат нанесени големи щети върху язовира.
Взривена бомба, която е нанесла сериозни щети
върху язовирната стена и съоръженията към нея.

Предстояща опасност

Повреди, които могат да повлияят неблагоприятно
на нормалното функциониране на язовира.

Без опасност

Повреди, довели до филтрация.

Потенциална опасност

Повреди, довели до неконтролируемо изпускане
на вода.

Предстояща опасност
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Таблица за оповестяване при провеждане на висока вълна през облекчителните съоръжения
на язовир
Проведени водни
количества
(m 3/s)

Последици надолу
по течението

Организации, които трябва да бъдат оповестени

1

2

3

< ….m s

Няма

> ….m 3/s

Незначително заливане на реч- Единна спасителна система (тел. 112), собния бряг.
ствениците на язовири надолу по течението.

> ….m 3/s

Единна спасителна система (тел. 112), собНезначително заливане на местствениците на язовири надолу по течението,
ни пътища близо до реката.
кмет на община.

> ….m 3/s

Единна спасителна система (тел. 112), собЗначително заливане на местни
ствениците на язовири надолу по течението,
пътища близо до реката.
кмет на община.

> ….m s

Залети автомагистрала, пътища Единна спасителна система (тел. 112), собот държавната пътна мрежа, ствениците на язовири надолу по течението,
местни пътища и къщи до ре- органи за управление при извънредни ситуации.
ката.

3/

3/

Няма

Таблица за действия при аварийни ситуации при насипни язовирни стени
Състояние

Описание на
състоянието

Действия, които трябва да бъдат предприети

1

2

3
1. П
 роверка на дъното на преливника и крилните
му стени за нарушения.

Високо водно ниво в
язовира, голямо количе- Нивото на водата дости- 2. О ценяване на причината за повишаване на водното ниво.
ство вода, преминаващо га НВВН и се повишава.
през преливника
3. Предприемане на мерки в зависимост от ситуацията.
4. О повестяване, ако състоянието се влошава.
1. И
 змерване и определяне размерите на филтрация,
приблизителния дебит, относителното им местоположение и тяхното документиране.

2. П
 одреждане на чували с пясък във формата на
пръстен с преливник в горната част на естествения дренаж за контрол на дебита. Ако „вр èнето“
става твърде голямо за чувал с пясък, се поставя
филтър, покриващ зоната на филтрация, от нетъкан
геотекстил и дребен чакъл.

Филтрация

3. П
 роверка на язовирната стена, отчитане на пиезометрите, нивото на вода и ежедневно събиране
на данни за местата на филтрация. Записване на
промените за състоянието на язовира. Оглеждане
(обхождане) на язовирната стена за признаци на
филтрация, суфозия, пукнатини или движение.

Локализиране на нови
места на филтрация или
„вр è не“, наблюдавани
по язовирната стена или
скатовете и надолу по
течението.
4. О
 съществяване на връзка с необходими специалисти за оценка на нарушенията спрямо предоставените данни.
5. О
 съществяване на непрекъснат контрол върху
местата на филтрация или суфозия. Записване на
измерения дебит и промени в състоянието.
6. А
 ктуализиране на събраната информация и допълнителни действия, които се налагат.
7. О
 повестяване, ако състоянието се влошава, от
което може да възникне наводнение надолу по
течението.
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Състояние

Описание на
състоянието

Действия, които трябва да бъдат предприети

1

2

3
1. С
 вързване с органите на МВР и ограничаване на
достъпа, освен за службите, реагиращи при извънредни ситуации. Ограничаване на движението
по язовирната стена, освен при извършване на
неотложни дейности.

Терористичен акт

Криминални действия 2. В изуален оглед на язовирна стена и оценка стесъс значителни уврежпента на увреждане.
дания на насипната стена или съоръженията. 3. П ри необходимост се понижава водното ниво в
язовира чрез отваряне на основния изпускател.
4. П
 редприемане на мерки от собственика/оператора
на язовира в зависимост от ситуацията.
5. О повестяване, ако състоянието се влошава.
1. О
 пределяне и записване на размерите на засегнатите места и относителното им местоположение.
2. О
 граничаване на достъпа по язовирната стена,
освен ако трябва да се извършат неотложни дейности при извънредна ситуация.

Пукнатини:
надлъжни по протежение на насипна стена 3. О съществяване на връзка с необходими специалисти за оценка на нарушенията спрямо предосили напречни, преситавените данни.
чащи стената;
Деформация на насипСвличане на откосите/
ната стена
4. П редприемане на действия за овладяване на сиерозия;
туацията.
Вдлъбнатина, получена на насипната стена, 5. П роверка на състоянието на язовирната стена покоято се увеличава с
средством данни от КИС, записване на промените.
времето.
6. А ктуализиране на събраната информация и допълнителни действия, които се налагат.
7. О
 повестяване, ако състоянието се влошава, в
случай че предстои опасност от авария.
1. З атваряне на затворни органи, ако има отворени.
2. Консултиране с необходимите специалисти за
Изпускател на язовира оценяване на ситуацията и даване на препоръки.
е повреден с неконтролируемо изпускане на 3. Ремонт/замяна на затворния орган, ако е необходимо.
вода.
Неизправност или повреда на затворен орган
на основен изпускател

4. Оповестяване, ако състоянието се влошава, в
случай че предстои опасност от авария.
1. И
 зползване на облекчителни съоръжения за намаляване на опасността от авария.
2. К
 онсултиране с необходимите специалисти за
Изпускател на язовира
оценяване на ситуацията и даване на препоръки.
е повреден в затворено
3. Ремонт на затворния орган на основния изпускаположение.
тел, ако е възможно.
4. О
 повестяване, ако състоянието се влошава, в
случай че предстои опасност от авария.
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Приложение № 3
към чл. 110, ал. 2
Съдържание на протокол за резултатите от
техническите прегледи на малките язовири
А. Технически данни за язовира:
1. Основни технически данни – характерни
коти и обеми, тип на язовирната стена,
преливник, бързоток, енергогасител,
основен изпускател (ОИ), енергогасител след ОИ, контролно-измервателна
система (КИС).
Б. Оценка на резултатите от измерванията
с контролно-измервателната система:
1. И звършване на измервания съгласно
програмата за технически контрол на
язовира;
2. И змерване на водното ниво в язовира,
водочетни рейки;
3. И змерване на наносите;
4. Г еодези ч на м реж а, хоризон та л н и и
вертикални премествания;
5. П иезометрична мрежа;
6. Д ренажна система;
7. В оден баланс;
8. М етеорологични наблюдения;
9. О ценка на резултатите от измерванията
с КИС.
В. Резултати от техническия преглед на
язовирната стена, констатации и състояние:
1. К орона;
2. Въздушен откос;
3. Воден откос;
4. Галерии (контролни, инжекционни);
5. Контролно-измервателна система;
6. Филтрация;
7. Брегове на водохранилището;
8. Заключение за състоянието на язовирната стена.
Г. Резултати от техническия преглед на
съоръженията към язовирната стена, костатации и състояние:
1. О сновен изпускател, затворни органи,
пробни манипулации, енергогасител;
2. П реливник, бързоток, енергогасител,
пробни манипулации при наличие на
затвор, клапи и др.;
3. О тводящ канал, състояние на реката в
участъка до 500 метра след язовирната
стена, проводимост;
4. В одовземни съоръжения, съоръжения
с повишена опасност (кранове, подемници, асансьори), други съоръжения;
5. З аключение за състоянието на съоръженията.
Д. Електрически съоръжения:
1. Х идравлични системи (ако има), оценка
при самия елемент;
2. Е лектрозахранване на затворните органи, основно и аварийно електрозахранване, заземяване и изолационно
съпротивление;
3. О светителна инсталация;
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4. З
 аключение за състоянието на електрическите съоръжения.
Е. Други:
1. Производствени и технологични сгради;
2. Т ранспорт, плавателни средства, спасителни и сигнализационни средства;
3. О борудване на оператора в съответствие
с § 2 на допълнителните разпоредби
на Наредбата за техническата и безопасната експлоатация и контрола на
техническото състояние на язовирите,
язовирните стени и съоръженията към
тях, наричана по-нататък „Наредбата“;
4. Е ксплоатационен персонал, наличност
и обучения.
Ж. Отчетност:
1. Техническа документация;
2. Авариен план, авариен резерв;
3. Заповеди, заповедни книги.
З. Проверки от контролни органи.
И. Заключение:
1. В ъз основа на резултатите и констатациите от прегледа и доклада на оператора комисията определя състоянието
на язовирната стена и съоръженията
към нея на язовир „………………………“ като
……………..………… (изправно, неизправно,
предаварийно) съгласно чл. 50 от Наредбата;
2. К омисията определя режим на експлоатация на язовира без ограничение;
3. К омиси ята определ я реж им на експлоатация на язовира с ограничение
до кота водно ниво …………………. при
съответстващ обем ………………………
К. Приложения:
1. П редложения за ремонт, планиран за
……….…….. г.
2. П ротокол/протоколи за извършване на
пробни манипулации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13
ОТ 28 ЯНУАРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни
служители, приета с Постановление № 304
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 97
от 2019 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 1 т. 2 и 4 се отменят.
2. Член 3 се отменя.
3. В чл. 6 ал. 3 се отменя.
4. В чл. 13, ал. 1, т. 1 думите „като се
посочва дали е експертна, ръководна или за
висш държавен служител“ и запетаята пред
тях се заличават.
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5. В чл. 14, ал. 2 след думите „по чл. 13,
ал. 1“ се поставя запетая и думите „и информацията по чл. 17, ал. 1, както и“ се
заличават.
6. В чл. 17:
а) алинеи 1 и 4 се отменят;
б) в ал. 3, т. 2 думите „поддържан от Министерството на образованието и науката“
и запетаята след тях се заличават.
7. В чл. 18, ал. 2 думите „и в които е
посочен ПИН от регистрацията в Портала“
се заличават.
8. В чл. 20:
а) в ал. 2 т. 2 се отменя;
б) алинея 3 се отменя;
в) в ал. 5:
аа) в т. 2 думите „централизирания етап
на“ се заличават;
бб) точка 3 се отменя.
9. В чл. 21:
а) алинея 2 се отменя;
б) алинеи 5 – 7 се отменят;
в) алинея 8 се изменя така:
„(8) Не по-късно от 5 работни дни след
обявяването на допуснатите и недопуснатите
кандидати комисията информира по реда на
ал. 4 допуснатите кандидати за датата, часа
и мястото на провеждане на конкурса, като
датата не може да бъде по-рано от 7 дни след
информирането.“
10. В чл. 22 ал. 3 се отменя.
11. В глава втора:
а) раздел VІ „Централизиран етап на конкурса“ с членове 24 – 31 се отменя;
б) наименованието на раздел VІІ „Начини
за провеждане на децентрализирания етап
на конкурса“ се изменя така:
„Начини за провеждане на конкурса“.
12. Член 32 се отменя.
13. В чл. 33 – 43 навсякъде думите „децентрализираният етап на конкурса“ се заменят
с „конкурсът“.
14. В чл. 33 – 44 навсякъде думите „децентрализирания етап на“ се заличават.
15. В чл. 34 ал. 3 се изменя така:
„(3) Конкурсната комисия взема решение
за системата за определяне на резултатите
и определя с какъв коефициент – 3, 4 или
5, се умножава резултатът на кандидатите,
който е получен при прилагане на начина по
чл. 33 и при интервюто, като взема предвид
тяхната относителна тежест при преценката
на качествата на кандидатите за заемане
на кон к у рсната д л ъ ж нос т. Ком иси я та е
длъжна не по-късно от 24 часа преди датата
на провеждането на конкурса да обяви на
интернет страницата на съответната администрация системата за определяне на резултатите. Преди да започне провеждането
на конкурса, комисията отново обявява на
всички участници системата за определяне
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на резултатите и минималния резултат, при
който кандидатът се допуска до интервю.“
16. В чл. 36 ал. 3 се отменя.
17. В чл. 40, ал. 3, изречение второ думите „членовете на комисията“ се заменят с
„проверяващите“.
18. В чл. 42 ал. 2 се отменя.
19. В чл. 44:
а) в ал. 3 думите „5-дневен“ се заменят
с „10-дневен“;
б) в ал. 4 изречение второ се изменя така:
„Всички кандидати, които са се явили на
интервю, се уведомяват по електронна поща
или писмено, като им се изпраща извлечение от протокола по ал. 1, който отразява
резултатите.“
20. В чл. 45, ал. 1 думите „децентрализирания етап на“ се заличават и думите „публикуването на обявлението по чл. 44, ал. 4“
се заменят с „получаването на протокола“.
21. В глава втора:
а) раздел ІХ „Особени правила за провеждането на централизирания конкурс за длъжности за държавни служители, за заемането
на които няма изисквания за професионален
опит“ с членове 48 – 56 се отменя;
б) раздел X „Особени правила за провеждането на централизирания конкурс за
експерт ни дл ъж ност и с ана ли т и чни и ли
контролни функции за хора с трайни увреждания“ с членове 57 – 65 се отменя.
22. В чл. 66:
а) в ал. 1 след думата „Портала“ се добавя „за работа в държавната администрация
(https://jobs.government.bg)“;
б) в ал. 3 думите „в Портала“ се заличават.
23. Член 67 се отменя.
24. В чл. 68, ал. 1 думите „и чл. 67, ал. 1
и 2“ се заличават.
25. В допълнителите разпоредби § 1 се
отменя.
26. В приложение № 2 към чл. 11 думите
„съгласно (НПКПМДСл)“ се заличават.
27. В приложение № 3 към чл. 17, ал. 2:
а) думите „Предпочитано населено място
за явяване на централизирания етап на конкурса (съгласно публикувания на Портала за
работа в държавната администрация списък с
населени места, в които са определени зали
за провеждане)“ се заличават;
б) в таблица „Лична информация“ ред
„ПИН от регистрацията в Портала за работа
в държавната администрация“ се заличава;
в) думите „за срок 5 години (Съхраняването за срок 5 години е необходимо за
прилагането на сроковете по чл. 10д, ал. 3 и
4 от ЗДСл, както и за нуждите на контрола
върху проведените конкурсни процедури)“
се заменят с „в сроковете, определени по
реда на чл. 43 от Закона за Националния
архивен фонд“.
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28. Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 се изменя така:

„Приложение № 4
към чл. 20, ал. 5

ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността ...........................................................................................................................................
(наименование на длъжността)

в административно звено .........................................................................................................................
(наименование на звеното)

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
– Посочват се документите, които се изискват от кандидатите съгласно обявата – декларация,
копия от документи за образователно-квалификационна степен и др.
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:
– Посочват се минималните и специфичните изисквания, които са посочени в обявата по
реда на чл. 13, ал. 1 и на които трябва да отговаря кандидатът, за да бъде допуснат до конкурса.
Име, презиме Представени ли са всич- Удостоверяват ли представените документи съ- Основание
и фамилия
ки документи, които се ответствие на кандидата с обявените минималза недона кандидата изискват според обявата1
ни и специфични изисквания за длъжността 2
пускане
1.
2.
3.
4.

Забележки:

На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи съответстват на изискваните
в обявата, се записва „да“. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи
не съответстват на изискваните в обявата, в таблицата се посочва конкретно кои документи не съответстват на обявата или липсват.
2
На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва „да“. На съответния ред срещу името на
кандидата, чиито представени документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането
на длъжността, в таблицата се посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени.
1

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1.
2.
3.
4.
5.
Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на ................... (дата) от ......... ч.
в сградата на .............................................................................................................................................
Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на ……… (дата) от ….. ч. в сградата на
………………..……………….. за развиване на писмена разработка по .......................................... тематика.
Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на защита на писмената концепция на
тема .............................................................................................................................................................
Концепцията трябва да се представи до ........………. (дата) в ..........................................................
Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на ……… (дата) от ….. ч. в сградата на
.................................................................................................. за провеждане на практически изпит.
Забележка. Текстът се попълва в зависимост от избрания начин за провеждане на конкурса.
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.
2.
3.
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
1.
2.
3.
4.
5.

Дата:

“
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29. Приложение № 4а към чл. 32, ал. 3
се заличава.
30. В приложение № 8 към чл. 43, ал. 2
ду мите „децентрализирани ят етап на“ се
заличават.
31. Приложение № 9 към чл. 49 се заличава.
32. Приложение № 10 към чл. 59, ал. 2
се заличава.
§ 2. В Постановление № 304 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на Наредба
за провеждане на конкурсите и подбора при
мобилност на държавни служители и за създаване на Портал за работа в държавната
администрация (ДВ, бр. 97 от 2019 г.), в чл. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 т. 2 – 4 се отменят.
2. В ал. 3 думите „резултатите по ал. 2,
т. 3 и“ се заличават.
3. В ал. 4:
а) в изречение първо думите „кандидат
за работа в държавната администрация“ се
заменят с „външен потребител“;
б) в изречение второ думата „кандидатът“
се заменя с „потребителят“.
4. Алинеи 5 – 7 се изменят така:
„(5) Външният потребител може да впише и друга информация, която е посочена
в Портала, включително дали е кандидат за
мобилност, за стаж, за стипендия или за работа като държавен служител по заместване
или на непълно работно време.
(6) Външният потребител може да отбележи съгласието си личните му данни да се
ползват от служителите на звената „Човешки
ресурси“ при търсене на кандидати за свободни длъжности, за които провеждането на
конкурс не е задължително, и да получава
предложения, които съответстват на притежаваната от него квалификация.
(7) Профилите с данните на външните
потребители се съхраняват съобразно определените срокове, след което се анонимизират:
1. за срок 5 години от първоначалната
рег ист рац и я – за ка н ди дат и т е за с та ж в
държавната администрация;
2. за срок т ри години – за остана лите
външни потребители.“
5. В ал. 8 изречение второ се заличава.
6. В ал. 9 т. 1 се изменя така:
„1. за администратор „Човешки ресу рси“ – да т ърси под ход я щ и к а н д и дат и за
свободни позиции, за които провеждането
на конкурс не е задължително, между тези,
които са отбелязали съгласие данните им
да се ползват при търсене;“.
7. Алинея 13 се отменя.
§ 3. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от
2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г.,
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бр. 27, 36, 76, 79 и 86 от 2016 г., бр. 9 и 44
от 2017 г. и бр. 1, 2, 31 и 93 от 2019 г.), в
приложение № 3 към чл. 11, ал. 5 се добавя
нова колона 3 „Име, презиме, фамилия“,
досегашната колона 3 става колона 4, а досегашната колона 4 се заличава.
§ 4. В Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация, приета с
Постановление № 28 на Министерския съвет от
2017 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2017 г.; изм. и
доп., бр. 97 от 2019 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 26:
а) в ал. 1 думите „теста по чл. 10д, ал. 1
от Закона за държавни я слу ж ител и“ се
заличават;
б) в ал. 3 т. 1 се отменя.
2. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) Стипендиантът е длъжен да възстанови изплатените стипендии в пълен размер
заедно със законната лихва, когато не е
спазил сроковете по чл. 13а, ал. 4, т. 2 и 3
от Закона за държавния служител.“
3. В приложение № 8 към чл. 21, ал. 1:
а) в чл. 10 изречение първо се заличава;
б) в чл. 18 след думите „по чл. 13а, ал. 4,
т. 2 и 3 от Закона за държавния служител“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава.
§ 5. В Наредбата за условията и реда за
оценяване изпълнението на служителите в
държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 27 от 2013 г. и бр. 93 и 97 от 2019 г.),
в чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изречение второ се заличава.
2. В ал. 4 изречение второ се заличава.
3. Алинея 5 се отменя.
§ 6. В Постановление № 350 на Министерския съвет от 2019 г. за определяне размера на
минималната работна заплата за страната (ДВ,
бр. 101 от 2019 г.), в § 2 от преходните и
зак лючителните разпоредби след числото
„590“ се добавя „595“.
§ 7. В Устройствения правилник на Института по публична администрация, приет с
Постановление № 44 на Министерския съвет
от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 58 от 2018 г. и бр. 97 от 2019 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 4:
а) алинеи 5 и 6 се отменят;
б) в ал. 9 думите „квалификация и преквалификация“ се заменят с „професионално
и служебно развитие“;
в) в ал. 10, т. 2 думите „квалификация и
преквалификация“ се заменят с „професионално и служебно развитие“.
2. В чл. 11, ал. 1 т. 17 и т. 24 – 27 се отменят.
3. В чл. 15, ал. 1 т. 21 – 23 се отменят.
4. В чл. 17, ал. 1 т. 17 и т. 20, букви „и“
и „к“ се отменят.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Длъж ностните характеристик и на
служителите в държавната администрация
се привеждат в съответствие с Рамката на
дигиталната компетентност съгласно приложение № 1а към чл. 15, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за оценяване изпълнението
на служителите в държавната администрация
в срок до 30 юни 2020 г.
§ 9. Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати въз основа на годишните оценки на изпълнението на длъжността
за 2019 г. на основание чл. 12 от Наредбата
за заплатите на служителите в държавната
а дминист раци я, приета с Постановление
№ 129 на Министерск и я съвет от 2012 г.
(обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80
и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5
и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36,
68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от
2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от
2019 г.), и съгласно чл. 64 от Постановление
№ 381 на Министерск и я съвет от 2019 г.
за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2020 г. (ДВ, бр. 2 от
2020 г.) влизат в сила от 1 януари 2020 г.
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1137

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14
ОТ 29 ЯНУАРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за административното обслужване, приета
с Постановление № 246 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58
от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г.,
бр. 27 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 61 от
2017 г., бр. 7 и 56 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Административното обслужване се осъществява при спазване на следните принципи:
1. равнопоставено отношение към всички
потребители;
2. оси г у ря ва не на п ъ л на и нформа ц и я
за актовете, административните услуги и
дейс т ви я та, изда ва н и и/и л и извърш ва н и
при осъществяване на административното
обслужване;
3. създаване и популяризиране на стандарти
за качество на административното обслужване;
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4. координираност и взаимодействие с
всички страни, заинтересовани от подобряване
на административното обслужване;
5. периодично проу чване, измерване и
управление на удовлетвореността на потребителите;
6. осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги;
7. служебно събиране на информация и
доказателствени средства;
8. осигуряване на различни начини на
плащане на дължимите такси или цени на
услугите по банков и/или електронен път, с
платежна карта и/или в брой.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В производствата по приемане и разглеждане на жалби, предложения и сигнали
се прилагат принципите по ал. 1, освен ако
в закон е предвидено друго.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
накрая се поставя запетая и се добавя „както и
идентифицираните и популяризираните добри
практики от конкурсите за добри практики,
които се организират от Института по публична администрация съгласно устройствения
му правилник.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Във връзка с подобряване на административното обслужване главният секретар,
съответно постоянният секретар на отбраната
в Министерството на отбраната, министърът
на вътрешните работи или оправомощено
от него длъжностно лице и секретарят на
общината организира обучения.“
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и обучение за комуникация с
потребителите“.
§ 3. В глава втора, раздел I наименованието
се изменя така:
„Център за административно обслужване“.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „на едно място“ се
добавя „в едно служебно помещение“.
2. Алинеи 3 – 5 се изменят така:
„(3) При осъществяване на административното обслужване потребителите контактуват
с администрацията чрез центъра за административно обслужване (ЦАО).
(4) Администрациите поставят указателни
табели за местонахождението на ЦАО и указателни табели в ЦАО и/или в служебните
помещения, в които се осъществява административното обслужване.
(5) Администрациите осигуряват удобен и
лесен достъп за хора с увреждания, възрастни
хора, хора с намалена подвижност и/или със
затруднения в придвижването, родители или
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придружители на малки деца с детски колички
до и в ЦАО и/или в служебните помещения,
в които се осъществява административното
обслужване, чрез идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради пред
достъпността до и в ЦАО и/или служебните
помещения, в които се осъществява административното обслужване.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 1 ду мите „Искани я/за явлени я
за извършване на административни услуги,
жалби и протести се подават чрез звеното
за административно обслужване“ се заменят
със „Заявления/искания за осъществяване
на административно обслужване, сигнали,
предложения и жалби се подават чрез ЦАО“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Заявления/искания, сигнали, предложения и жалби се подават и в териториалните
звена и/или поделения на съответната администрация, както и в общински и областни
администрации, в общи центрове за услуги и
в центрове за комплексно административно
обслужване, когато е създадена и обявена
такава възможност.
(3) Административните органи обявяват по
реда на чл. 28, ал. 2 от АПК възможността
да приемат заявления/искания за административно обслужване, извършвано от други
административни органи, както и обстоятелствата по чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 2.“
3. В ал. 4 думите „Броят и видът на“ се
заличават.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Заявленията/исканията, сигналите и
предложенията, жалбите по повод осъществяване на административно обслужване и
приложенията към тях могат да се подават до
административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите,
предоставящи обществени услуги и по електронен път по реда на Закона за електронното
управление и Наредбата за общите изисквания
към информационните системи, регистрите
и електронните административни услуги.“
§ 6. В чл. 5а се създава ал. 3:
„(3) Електронните образци за заявяване
на електронни административни услуги са по
модел, който е утвърден от председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“.“
§ 7. В чл. 6 думите „подадените искания“
се заменят с „подадените заявления/искания“.
§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „сроковете за извършване на административни услуги“ се заменят
със „сроковете за издаване на индивидуални
административни актове и за извършване на
административни услуги“ и думите „глава
пета, раздел I АПК“ се заменят с „дял втори
на АПК“.
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2. В ал. 2 се създават изречения второ и
трето: „Писменото искане се извършва със
заявление. В случай че друго не е предвидено
в нормативен акт, образците на заявления
се утвърждават от главния секретар, съответно от постоянния секретар на отбраната
в Министерството на отбраната, министъра
на вътрешните работи или оправомощено от
него длъжностно лице или от секретаря на
общината.“
3. В ал. 3 думите „могат да се подават по
електронен път“ се заменят с „могат да се
подават на място съгласно чл. 5 по електронен път“.
4. В ал. 4 след думите „където е заявен“ се
добавя „или на място, определено съгласно
чл. 5, ал. 2“ и думите „или по електронен път“
се заменят с „както и по електронен път“.
5. Създава се ал. 7:
„(7) Правилата на ал. 4 – 6 се прилагат и
за получаване на други документи, данни и
информация, които са резултат от осъществено
административно обслужване.“
§ 9. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Функционирането на ЦАО се осигурява
от звеното за административно обслужване.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Звеното за административно обслужване чрез ЦАО:
1. предоставя информация на потребителите
за издаваните актове и предоставяните услуги
при осъществяване на административното
обслужване на достъпен и разбираем език;
2. отговаря на запитвания от общ характер
и насочва въпросите по компетентност до
звената в съответната администрация, както
и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;
3. разяснява изискванията, на които трябва
да отговарят заявлението/искането за осъществяване на административното обслужване,
жалбата, протестът, сигналът или предложението, по предварително установен ред;
4. приема заявления и искания, жалби и
протести, сигнали и предложения;
5. приема заявления и регистрира устни
запитвания по Закона за достъп до обществена информация;
6. проверява пълнотата на документацията
по всяко заявление/искане за осъществяване
на административно обслужване по предварително изготвен контролен списък;
7. дава информация за хода на работата
по преписката;
8. осъществява връзката с останалите звена
от администрацията по повод осъществяване
на административно обслужване;
9. предоставя исканите документи, включително издадените индивидуални административни актове и други документи, данни и

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

информация, които са резултат от осъществено
административно обслужване;
10. осъществява контакт с приемните за
предложения и сигнали, когато са създадени
такива, както и със звената, работещи експертно по преписките, образувани по заявления/
искания за осъществяване на административно
обслужване, и по преписките, образувани въз
основа на сигнали или предложения;
11. разяснява начина на плащане, като
насърчава плащането с платежна карта чрез
терминални устройства ПОС в случаите на
осигурена възможност за картови плащания;
12. изпълнява и функциите на посредник
при заявяване, заплащане и получаване на
електронни административни услуги по реда
на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.“
§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Администрациите осигуряват достъп до
ЦАО в рамките на обявеното работно време.“
2. В ал. 2 и 3 думите „звеното за административно обслужване“ се заменят с „ЦАО“.
3. В ал. 4 думите „на административни
услуги“ се заличават, а думата „звеното“ се
заменя с „ЦАО“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В ЦАО се установява различен ред за
ползване на почивките, така че да се осигури
непрекъсваем режим на работа с потребителите, включително за подаване на заявления/
искания, за плащане на каса или чрез ПОС
и/или за получаване на информация, данни и
документи, в рамките на обявеното за ЦАО
работно време.“
5. В ал. 6, в изречение първо след думите
„звеното за административно обслужване“ се
поставя запетая и се добавя „които работят
в ЦАО“.
§ 11. В чл. 11 думите „предоставяна от
тях административна услуга“ се заменят с
„осъществяваното от тях административно
обслужване“.
§ 12. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и
организациите, предоставящи обществени
услуги, осигуряват по служебен път документи, които са необходими на потребителя на
административна услуга от други администрации, включително като вътрешни електронни
административни услуги, които се предоставят
по реда, установен в Наредбата за общите
изисквания към информационните системи,
регистрите и електронните административни
услуги.“
§ 13. В чл. 13 накрая се поставя запетая и
се добавя „административни и/или съдебни
органи, лица, които осъществяват публични
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функции, и организации, които предоставят
обществени услуги“.
§ 14. В чл. 14б, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. осигурява по служебен път доказателствата и доказателствените средства от други
административни органи, лица, които осъществяват публични функции, и организации,
които предоставят обществени услуги, които
са необходими за издаване на индивидуалния
административен акт или за извършване на
административната услуга на заявителя;“.
2. В т. 5 думите „заявления за предоставяне
на административни услуги“ се заменят със
„заявления/искания“.
3. Точка 6 се отменя.
§ 15. В чл. 14в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст, в изречение първо
думите „на услугата“ се заличават;
б) точка 1 се изменя така:
„1. наименованието на административната
услуга/индивидуалния административен акт и
органът, който е компетентен да предостави
услугата и/или да издаде административния
акт;“.
2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. попълнено заявление за съответната
услуга/индивидуален административен акт
до компетентния орган по утвърден образец;“
б) В т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен ако плащането не е направено
по електронен път“.
3. В ал. 4 накрая се добавя „или предоставя
административната услуга“.
§ 16. В чл. 14г се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „сроковете за извършване на
заявената административна услуга“ се заменят
със „сроковете за издаване на индивидуалния
административен акт и/или за извършване на
заявената административна услуга“.
2. В т. 3 след думите „индивидуалния административен акт“ се добавя „или на резултата
от услугата“.
§ 17. Създават се чл. 14д и 14е:
„Чл. 14д. Когато искане за комплексно
административно обслужване се извършва
по електронен път, услугата се заявява пред
административния орган по чл. 14в, ал. 1
по реда, установен в Наредбата за общите
изисквания към информационните системи,
регистрите и електронните административни
услуги.
Чл. 14е. Правилата на този раздел се прилагат спрямо лицата, които осъществяват
публични функции, и организации, които
предоставят обществени услуги, когато те
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участват в него като лица или организации,
компетентни да издадат съответния акт или
да предоставят съответната услуга.“
§ 18. В глава втора, раздел III наименованието се изменя така:
„Информация за административното обслужване“.
§ 19. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Администрациите осигуряват информация за осъществяваното от тях административно обслужване, включително за реда
и организацията, по които обслужването се
осъществява, и съдействат на потребителите
съгласно чл. 28 от АПК.“
2. В ал. 2 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. ясна и общоразбираема, пълна, точна
и достоверна;
2. достъпна за всички потребители;“.
§ 20. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 думите „по приложение № 3“
се заличават.
2. В ал. 7, в изречение първо думата „секретаря“ се заменя със „секретаря на общината“ и
в изречение второ думите „главния секретар“
се заменят с „административния секретар“.
§ 21. В чл. 19, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. отличителните знаци и/или материалните носители по чл. 20, ал. 1, т. 6 и съгласно
приложение № 7, т. 6;“.
2. В т. 7 думите „всички информационни
материали, свързани с“ се заличават.
§ 22. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Административното обслужване
в държавната администрация се осъществява
при задължително спазване от всички администрации на общи стандарти за качество
на административното обслужване, които са
описани по съдържание и смисъл в приложение № 7, както следва:
1. стандарт за единно наименование на
ЦАО;
2. стандарт за осигуряване на подходящи
условия и достъпност до и във служебните
помещения, в които се осъществява административно обслужване;
3. стандарт за указателни табели за местонахождението на ЦАО и указателни табели
в ЦАО и/или в служебните помещения, в
които се осъществява административното
обслужване;
4. стандарт за поддържане на актуална
информация за достъпа до служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване;
5. стандарт за осигуряване на безплатна
интернет връзка;
6. стандарт за идентификация на служителите, които осъществяват административно
обслужване;
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7. стандарт за идентификация на служителите в администрацията при водене на
телефонни разговори;
8. стандарт за спазване на правила за комуникация с потребителите;
9. стандарт за начина на предоставяне на
информацията относно административното
обслужване;
10. стандарт за поддържане на система
„Най-често срещани въпроси и отговори“;
11. стандарт за осигуряване на информация
и обслужване на английски език;
12. стандарт за срок за отговор на отправени запитвания от общ характер;
13. стандарт за време за изчакване за обслужване;
14. стандарт за намаляване на броя посещения на гише при осъществяване на административно обслужване;
15. стандарт за използване на опростени и
лесни за попълване образци и/или формуляри.
(2) С оглед на функционалната си специфика администрациите прилагат и собствени
стандарти за качество на административното
обслужване, които след обявяването им са
задължителни за спазване от съответната
администрация.
(3) Собствените стандарти по ал. 2 могат:
а) да надграждат общите стандарти по ал. 1;
б) да включват препоръчителни стандарти
за качество на административното обслужване, които са определени в приложение № 8;
в) да са различни по вид от стандартите
по приложения № 7 и 8.
(4) Администрациите са длъжни да използват автоматизирани деловодни информационни системи с активирани функции за контрол
по изпълнението на сроковете за осъществяване на административното обслужване.“
§ 23. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „с данни за дата на приемане и дата
на последна актуализация“.
2. В ал. 2 думите „обслужват потребителите на административни услуги“ се заменят
с „извършва административно обслужване“.
3. В ал. 3:
а) точка 2 се отменя;
б) точка 3 се изменя така:
„3. начинът, по който потребителите могат
да постъпят, ако не са удовлетворени от обслужването и/или организацията на работа,
включително възможностите за конкретна
реакция и възможностите да подадат сигнал,
предложение или жалба във връзка с административното обслужване;“.
4. В ал. 4 думите „допълнителна информация, която администрацията определя с
оглед на функционалната си специфика“ се
заменят с „допълнителни елементи, които са
определени в ръководството по ал. 5“.
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5. Създава се ал. 5:
„(5) При разработване на Харта на клиента
администрациите спазват правила и насоки
за разработване на Харта на клиента, които
са регламентирани в ръководство, одобрено
с акт на Министерския съвет.“
§ 24. В глава трета, раздел II наименованието се изменя така:
„Методи за обратна връзка и измерване на
удовлетвореността на потребителите“.
§ 25. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 – 5 се изменят така:
„(1) Административните органи:
1. създават възможност за обратна връзка
от потребителите чрез използване и прилагане
на методи за обратна връзка;
2. периодично:
а) изследват и анализират резултатите от
обратната връзка от потребителите;
б) управляват удовлетвореността на потребителите от качеството на административното
обслужване.
(2) Обратната връзка се осъществява чрез
използване и прилагане на следните методи:
1. извършване на анкетни проучвания;
2. провеждане на консултации със служителите;
3. извършване на наблюдения по метода
„таен клиент“;
4. анализ на сигнали, предложения, жалби
и похвали;
5. анализ на медийни публикации;
6. провеждане на консултации със заинтересовани страни в рамките на консултативни
органи;
7. описание на пътя на потребителя;
8. провеждане на социологически проучвания;
9. осигуряване на постоянна телефонна
линия за връзка с потребителите в работно
време чрез „горещ телефон“;
10. осигуряване на приемно време за граждани и организации;
11. анализ на вторична информация.
(3) Описанието на методите за обратна
връзка и начините за тяхното използване и
прилагане се съдържат в методологията по
чл. 25. Методите за обратна връзка по ал. 2,
т. 1 – 5 са задължителни.
(4) Прилаганите методи за обратна връзка
и организацията за проучване, измерване и
управление на удовлетвореността на потребителите се определят във вътрешните правила за организация на административното
обслужване на съответната администрация.
(5) Резултатите от обратната връзка от
потребителите се използват и за измерване и
управление на удовлетвореността на потребителите от предоставяното административно
обслужване.“
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2. В ал. 6 накрая се добавя „и се оповестяват
не по-малко от веднъж годишно“.
3. В ал. 7 се създава изречение трето:
„Уведомяването може да се извършва чрез годишния доклад по ал. 8 и/или по друг начин.“
4. Създава се ал. 8:
„(8) Всяка година до 1 април администрациите изготвят годишен доклад за оценка
на удовлетвореността на потребителите за
предходната календарна година, който се
публикува на интернет страницата на съответната администрация.“
§ 26. Създава се нов чл. 25:
„Чл. 25. При изпълнение на задълженията си по чл. 24 администрациите спазват
изискванията към прилагането на методите
за обратна връзка и към изготвяне на годишен доклад за оценка на удовлетвореността
на потребителите, които са предвидени в
Методология за измерване и управление на
удовлетвореността на потребителите, одобрена
с акт на Министерския съвет.“
§ 27. В чл. 28 думите „извършваните административни услуги“ се заменят с „административното обслужване“.
§ 28. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. „Потребител“ е всеки гражданин или
организация, които заявяват и/или ползват
административно обслужване чрез заявления/искания за издаване на индивидуални
административни актове за предоставяне на
административни услуги, за извършване на
други административни действия по искания,
уведомления и декларации, които са предвидени в нормативен акт, сигнали, предложения,
жалби и други и/или които осъществяват
контакт (лично или по друг начин) по повод
административното обслужване.
2. „Подходящо техническо оборудване“ са
електронни информационни табла, видеоекрани, системи с възможност за търсене и
показване на аудио-визуална информация,
която се управлява чрез допир до екрана, интерактивни табла, екрани, терминали и други,
които са предназначени за потребителите,
до които им е осигурен безусловен активен
или пасивен достъп и които се насърчават
посредством подходящи методи и средства,
за да ги използват.“
2. Точка 7 се изменя така:
„7. „Елементи за адаптиране на служебните помещения“ са рампи (мобилни или
стационарни), подемни платформи, асансьори,
естакади и други, които улесняват достъпността до и в служебните помещения, в които
се извършва административно обслужване.“
§ 29. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2,
приложение № 2 към чл. 14в, ал. 1, приложение № 5 и приложение № 6 към чл. 5а,
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ал. 2 думите „звеното за административно
обслужване“ се заменят с „ЦАО“ и думите
„електронна поща“ се заменят с „електронен
адрес“.
§ 30. В приложение № 3 към чл. 16, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес,
телефони за връзка, работно време.“
2. Точка 6 се изменя така:
„6. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна
услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените
с нормативен акт или утвърдени с административен акт.“
3. Точка 8 се изменя така:
„8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
а) ниво на предоставяне на услугата;
б) интернет адрес, на който се намира
формулярът за нейното заявяване;
в) интернет адрес за служебно заявяване;
г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна,
се посочват първичните услуги, от които е
съставена;
д) средствата за електронна идентификация
и нивото им на осигуреност – в случаите,
когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна
услуга.“
4. Точка 10 се изменя така:
„10. Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път,
основание за тяхното определяне и начини
на плащане.“
5. Създава се т. 15:
„15. За всеки от режимите освен обстоятелствата по т. 1 – 14 се вписват и:
а) предметната област, за която се отнася;
б) органът, пред който се обжалва индивидуалният административен акт;
в) електронният адрес за предложения във
връзка с облекчаване на режима.“
§ 31. Създава се приложение № 7 към
чл. 20, ал. 1:
„Приложение № 7
към чл. 20, ал. 1
Общи стандарти за качество на административното обслужване
1. Стандарт за единно наименование на
Центъра за административно обслужване
(ЦАО):
За обозначаване на мястото за предоставяне на административни услуги се използва
наименованието „Център за административно
обслужване“.
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Същото наименование се използва в указателните табели за местонахождението на
ЦАО и тези в ЦАО, на интернет страниците
на администрациите, в документи, брошури
и/или в други материали.
2. Стандарт за осигуряване на подходящи
условия и достъпност до и във служебните
помещения, в които се осъществява административно обслужване:
Служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, имат
осигурени:
а) удобен и лесен достъп, за който се
изграждат и/или се използват елементи за
а даптиране на сл у жебните помещени я и
достъпа до тях;
б) подходящи условия за възрастни хора,
бременни жени, хора с увреждания, хора с
намалена подвижност и/или със затруднения
в придвижването, родители или придружители
на малки деца; такива подходящи условия са:
оформление на пространствата в помещенията, позволяващо свободно придвижване с
инвалидни и/или детски колички, места за
сядане, места за попълване и подаване на заявления/искания, получаване на документи и
информация, места за плащане и други, които
са съобразени с потребностите на съответните
потребители, и са обозначени за тях;
в) достатъчно широки пространства за
изчакване на реда с осигурена възможност:
за сядане на не по-малко от 4 потребители, за
попълване и окомплектоване на заявления/
искания с осигурени поне една маса, бюро
или плот, както и за подаване на заявления/
искания, с обща площ не по-малко от 12 кв. м;
г) осветление, покриващо всички зони във
вътрешните пространства на помещенията, с
брой и разположение на осветителните тела,
които осигуряват достъпност на обслужването
и на информацията във всички помещения;
д) питейна вода;
е) възможност за ползване на тоалетна.
3. Стандарт за указателни табели за местонахождението на ЦАО и указателни табели
в ЦАО и/или в служебните помещения, в
които се осъществява административното
обслужване:
Поставят се указателни табели за местонахождението на ЦАО и указателни табели в
ЦАО и/или в служебните помещения, в които
се осъществява административното обслужване, при спазване на следните изисквания:
а) указателните табели се поставят на
видими места и на подходящо разстояние
съобразно предназначението им и местата,
които обозначават;
б) указателните табели за местонахождението на ЦАО се поставят на входа на
помещенията;
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в) указателните табели в служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, ориентират и информират
потребителите за организацията на обслужването, включително за работното време, за
местата (гишета) за заявяване и получаване
на документи, данни и информация, за местата за плащане (каса, банка, друг доставчик
на платежни услуги) и други във връзка с
организацията на обслужването;
г) указателните табели съдържат логото и
слогана на държавната администрация.
4. Стандарт за поддържане на актуална
информация за достъпа до служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване:
На интернет страницата на администрацията се поддържа актуална информация за
достъпа до сградата със служебните помещения, в които се осъществява административно
обслужване, като: карта с местонахождението, обществен транспорт, възможности и
места за безплатно или платено паркиране,
натоварени (пикови) и ненатоварени часове
на посещаемост.
5. Стандарт за осигуряване на безплатна
интернет връзка:
В сл у жебните помещени я, в които се
осъществява административно обслужване,
е осигурена възможност за ползване на безплатен достъп до интернет.
6. Стандарт за идентификация на служителите, които осъществяват административно
обслужване:
Всеки служител се идентифицира пред
пот ребителите в сл у жебните помещени я,
в които се осъществява административно
обслужване, чрез ясно видим отличителен
знак или друг материален носител с четивни
данни за собствено и фамилно име, длъжност
и администрация, към която принадлежи.
7. Стандарт за идентификация на служителите в администрацията при водене на
телефонни разговори:
При водене на телефонни разговори служителите се представят и идентифицират със
собствено и фамилно име, като съобщават
администрацията/звеното, към което принадлежат.
8. Стандарт за спазване на правила за
комуникация с потребителите:
Обслужването на потребителите се осъществява от обу чени служители, като се
осигурява спазването на следните правила
за комуникация:
а) използване на задължителните реквизити
в комуникацията съобразно комуникационен
канал:
аа) иницииране на разговор чрез поздрав,
например „Добро утро“, „Добър ден“ или
„Здравейте“;
бб) обръщение „Госпожо/господине“;

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

вв) запитване с израз, който е идентичен
или сходен със: „С какво мога да Ви бъда
полезна/полезен?“;
гг) завършване на разговор с израз, който
е идентичен или сходен със: „Благодаря Ви
за търпението“, „Желая Ви хубав ден!“;
дд) завършване на писмена кореспонденция
с израз, който е идентичен или сходен със:
„Оставаме на разположение за допълнителни
въпроси“, „С уважение“;
б) демонстриране на учтивост, предразполагане на потребителите и търпение;
в) оказване на приоритетно внимание на
потребителите пред друга дейност;
г) в присъствие на потребителите служителите не водят лични разговори и не
консумират храни и/или напитки.
9. Стандарт за начина на предоставяне на
информацията относно административното
обслужване:
1. На интернет страницата на администрацията се поддържа секция, която е озаглавена „Административно обслужване“, със
стандартизирана структура и дизайн, които
са определени по реда на чл. 40 от Наредбата
за общите изисквания към информационните
системи, регистрите и електронните административни услуги.
2. При предоставяне и обявяване на информацията за административното обслужване
се спазват следните правила:
а) предоставяната на място, по телефона и
по електронен път информация е идентична
по съдържание;
б) информацията се представя по систематизиран и по възможност – схематичен,
табличен и/или графичен начин, който осигурява улеснено и бързо възприемане при
съобразяване със специфичните потребности
на отделните категории потребители (хора
с увреждания, хора с трайни увреждания,
възрастни хора, хора с намалена подвижност
и/или със затруднения в придвижването,
родители или придружители на малки деца,
потребители, които не владеят български
език, и др.);
в) обявяването на информацията е, както
следва:
аа) информацията по чл. 16, ал. 1 – на
място в служебните помещения, в които се
осъществява административно обслужване,
се обявява на информационни табла, включващи и официалните табла за обявления, във
физическа и/или електронна форма, като при
предоставяни над 10 услуги обявяването на
информацията може да бъде само в електронна форма, чрез поне един брой подходящо
техническо оборудване с осигурен активен
достъп на потребителите до него;
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бб) информацията по чл. 16, ал. 1 се обявява
с идентично съдържание и структура на място
в ЦАО, на интернет страниците и в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона
за администрацията.
10. Стандарт за поддържане на система
„Най-често срещани въпроси и отговори“:
Администрацията поддържа на интернет
страницата си система „Най-често срещани
въпроси и отговори“, която да подпомага и
насочва потребителите за процеса на обслужване, често срещани ситуации, препоръки за
реакция и др.
11. Стандарт за осигуряване на информация
и обслужване на английски език:
Администрациите, чиито услуги в над 50 на
сто от случаите са насочени и към лица, които
не владеят български език, които осигуряват
предоставяне на специфичната информация
за услугите по чл. 16, ал. 1 и извършват административно обслужване на английски език.
Обслужването на английски език се осигурява
чрез:
а) езикови познания – английски език на
служителя/служителите;
б) осигуряване на преводач от английски
език;
в) специализиран софтуер за симултанен
превод.
12. Стандарт за срок за отговор на отправени
запитвания от общ характер:
Срокът за обработване и отговор на запитвания, които информират и консултират
потребителите по въпроси от общ характер, е:
а) до 5 работни дни, ако запитванията са
постъпили по пощата или по електронната поща;
б) веднага, или не по-късно от 20 минути,
ако запитванията са устни, постъпили са на
място, по телефон или чрез друг осигурен от
администрацията онлайн комуникационен
канал.
13. Стандарт за време за изчакване за обслужване:
При посещение на потребителя на място в
служебните помещения, в които се осъществява
административно обслужване, с цел получаване на информация и/или обработване на
документи във връзка с административното
обслужване времето за изчакване е не повече
от 20 минути.
14. Стандарт за намаляване на броя посещения на гише при осъществяване на административно обслужване:
При посещение на потребителя на място в
служебните помещения, в които се осъществява
административно обслужване, с цел получаване
на информация и/или обработване на документи
във връзка с административното обслужване,
в т. ч. за подаване на заявления/искания,
предложения, сигнали и жалби, включително
когато се изисква плащане, или за получаване
на документи, данни и информация, резултати
от административното обслужване, в рамките
на едно посещение за обслужване:
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а) за приемане на едно заявление/искане
потребителят посещава еднократно не повече
от две места (гишета);
б) за получаване на резултата по едно заявление/искане потребителят посещава еднократно
не повече от едно място (гише).
15. Стандарт за използване на опростени и
лесни за попълване образци и/или формуляри:
Образците и/или формулярите, които се
използват за заявяване на административно
обслужване, се изготвят при спазването на
следните правила:
а) насоченост към лесно и опростено попълване от потребителите;
б) използване на шрифт с адекватен размер
и подходяща форма;
в) осигурено достатъчно място за нанасяне
на данни;
г) не предвижда и не изисква попълване от
потребителите на информация, която:
аа) не е необходима за обслужването;
бб) е общоизвестна;
вв) e или следва да бъде служебно известна;
гг) изисква подпечатване на заявлението и/
или на приложенията към него, освен ако това
е предвидено в специален закон.“
§ 32. Създава се приложение № 8 към чл. 20,
ал. 3, буква „б“:
„Приложение № 8
към чл. 20, ал. 3, буква „б“
Препоръчителни стандарти за качество на
административното обслужване
1. Стандарт за местоположение на Центъра
за административно обслужване (ЦАО):
Центърът за административно обслужване
и/или служебните помещения, в които се
осъществява административно обслужване, се
разполагат в сграда, намираща се на комуникативно място, в централните зони на населеното
място, която е достъпна с най-малко два вида
обществен транспорт.
2. Стандарт за паркинг:
Пред или в непосредствена близост до ЦАО
са осигурени места за:
а) паркиране на леки автомобили, включително за хора с увреждания; местата за хора
с увреждания са обозначени със съответния
знак и са разположени до достъпния вход на
сградата, с осигурен достъпен маршрут, и/или;
б) паркиране на велосипеди.
3. Стандарт за работа в почивен ден:
Администрацията е осигурила възможност за
пълноценна работа с потребители, включително
за приемане и получаване на документи и за
плащане, в почивен ден или в почивни дни.
4. Стандарт за допълнителни удобства и/
или обособени зони в служебните помещения:
В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, са
осигурени допълнителни удобства и/или обособени зони, като например:
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а) места за сядане за всички потребители – столове, мека мебел и др., в отделна зона
или в общото помещение;
б) обособено място за консултации на потребители – маса с минимум четири места за
сядане, ниска маса с мека мебел и др.;
в) зони или помещения с оборудване за оставяне на връхни дрехи, чадъри и/или багаж;
г) кът за деца;
д) тоалетни, вкл. за хора с увреждания;
е) помещения за преобуване/преобличане
на бебета;
ж) зони и/или помещения с друго предназначение, по преценка на администрацията
съобразно нуждите на потребителите.
5. Стандарт за допълнителен вид техническо
оборудване:
В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, са
налични и/или осигурени едно или няколко
от следните видове техническо оборудване:
а) интерактивни системи, които са предназначени за ползване от потребителите, с възможност за търсене и показване на аудио-визуална
информация за административното обслужване,
която се управлява активно от потребителите,
включително чрез допир до екрана;
б) компютърна конфигурация (компютър с
монитор или лаптоп) с връзка с интернет, която
е предоставена за свободно ползване на потребителите, с осигурена свързаност с принтер;
в) достъп до принтер и копирна машина и/
или мултифункционално устройство с възможност за принтиране и копиране.
6. Стандарт за служители, изпълняващи
функции по насочване на потребителите и
оказващи съдействие и помощ при попълване
на документи:
В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, присъства служител/служители, който: насочва
потребителите, предоставя им обща информация за обслужването и/или им оказва при
необходимост помощ при попълване на заявления/искания, включително чрез обособено
място (гише) за информация.
7. Стандарт за поддържане на профили в
социалните мрежи:
Администрацията поддържа актуален официален профил в една или повече популярни
социални мрежи, чрез които активно се предоставя информация за обслужването и се
осъществява комуникация с потребителите.
8. Стандарт за достъпност в извънработно
време:
Администрацията е осигурила възможност
в извънработно време за достъп до актуална и
важна информация, която е свързана с административното обслужване, чрез интерактивни
табла/екрани, разположени на фасадата на
сградата, в близост до входа на служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, или на друго видно място.
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9. Стандарт за онлайн комуникация:
Администрацията е осигурила възможност
за използване от потребителите на комуникационни канали чрез онлайн приложения,
включително в реално време, като: форми за
контакт, писмени разговори в реално време
(чат, форум или друг способ) и/или разговори
с автоматични отговори чрез текст, аудио или
други визуални елементи (чатбот) и др.
10. Стандарт за облекло в ЦАО:
Служителите в ЦАО носят отличително
униформено облекло, което се предоставя
по реда, който е определен с Наредбата за
служебното положение или с Наредбата за
безплатното работно и униформено облекло,
или носят елемент/елементи от униформено
облекло – еднотипни сака, ризи, шалчета,
вратовръзки и др.
11. Стандарт за система за управление на
чакащи потребители:
В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, е
въведена и се прилага система за управление
на чакащи потребители. Системата отговаря
на едно или повече от следните изисквания:
а) съобразена е за всички категории потребители спрямо ползваните услуги, включително
за хора със зрителни или слухови увреждания;
б) отчита реално процеса по обслужване,
включително в случаите, в които се налага
посещение на повече от едно гише, като не
допуска загуба на реда;
в) позволява запазване на ред онлайн, информиране за натовареност и др., за да осигури планиране и намаляване на времето за
посещение и/или за изчакване.
12. Стандарт за акутална информация за
натовареността на ЦАО:
На интернет страницата на администрацията
се поддържа актуална информация в реално
време за броя на посетителите в помещенията, в които се осъществява административно
обслужване, като по този начин се позволява
планиране от страна на потребителя на времето за посещение с цел гарантиране на бързо
обслужване.
13. Стандарт за брой на обслужващите
гишета:
В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, е
обособен достатъчен брой обслужващи гишета, както и насоченост и разпределение на
потребителите за обслужване така, че да се
осигури равномерна натовареност и възможно
най-кратко време за обслужване на всеки един
потребител.
14. Стандарт за онлайн проверка на статуса
на услугата:
Администрацията е осигурила възможност
за проследяване в реално време на статуса на
подаденото заявление/искане, включително
за издаден акт, съответно за готов резултат
от услугата.
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15. Стандарт за проактивно информиране
на потребителя за резултата от услугата:
Администрацията по своя инициатива уведомява потребителите по електронна поща,
по телефон или по друг начин за статуса на
разглежданото заявление/искане, включително
за издаден акт, съответно за готов резултат от
услугата, в т.ч. и при предсрочно издаване/
предоставяне.
16. Стандарт за организация на административното обслужване на принципа „едно гише“:
Организационният принцип „едно гише“
може да се определи като създаване на едно
място на достъп до услуга чрез различни канали за достъп.
Обслужването се извършва на принципа
„едно гише“, когато:
а) е налице разграничаване на функциите
на ЦАО и на специализираната администрация
(„фронт офис“ и „бек офис“) съгласно чл. 8,
ал. 3 от наредбата;
б) в ЦАО работят само служители от общата
администрация;
в) е осигурена възможност за заявяване на
всички услуги на всяко от обособените работни
места в ЦАО.
17. Стандарт за незабавно издаване на акт
и/или за предоставяне на услуга:
Администрациите издават съответния акт
и/или предоставят съответната услуга незабавно след подаване на заявлението/искането
в случаите, в които:
а) заявлението:
аа) съдържа необходимите за разглеждането
му данни, информация и документи и/или;
бб) разглеждането на заявлението/искането
е въз основа на общоизвестни факти, служебно
известни факти или законови презумпции, и
б) процедурата за издаване на акта или за
предоставяне на услугата, съгласно информацията в Административния регистър по чл. 61
от Закона за администрацията, не изключва
възможността за незабавно разглеждане.
18. Стандарт за прилагане на модели за обслужване на хора със специфични потребности:
Администрациите прилагат модели за обслужване на възрастни хора, бременни жени,
хора с увреждания, хора с трайни увреждания,
хора с намалена подвижност и/или със затруднения в придвижването, родители или придружители на малки деца, които са съобразени
с потребностите на съответните потребители,
като например:
а) дистанционно обслужване извън ЦАО чрез
мобилни екипи и/или мобилни приемни, и/или;
б) конкретно обозначени места в служебните
помещения, в които се осъществява административно обслужване, и/или;
в) приемно време и/или приемни дни за
обслужване с предимство;
г) други подходящи модели по преценка на
администрацията.“

ВЕСТНИК
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 33. В Наредбата за Административния
регистър, приета с Постановление № 14 на
Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 8
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2017 г. и бр. 56
от 2019 г.), в чл. 25, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. информация за Центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес,
телефони за връзка, работно време;“.
2. В т. 6 след думите „административна услуга“ се поставя наклонена черта и се добавя
„издаването на индивидуалния административен акт“.
3. Точка 10 се изменя така:
„10. такси или цени на услугата, включително
при предоставяне по електронен път, основание
за тяхното определяне и начини на плащане.“
§ 34. Ръководството по § 23, т. 5 и методологията по § 26 се одобряват в 3-месечен срок
от влизането в сила на постановлението.
§ 35. Хартите на клиента се привеждат в
съответствие с § 23, т. 3, 4 и 5 в 6-месечен срок
от влизането в сила на постановлението.
§ 36. Административните органи въвеждат
общите стандарти по § 22 не по-късно от една
година от влизането в сила на постановлението
с изключение на общия стандарт по т. 2 от приложение № 7 към чл. 20, ал. 1 от Наредбата за
административното обслужване – не по-късно
от 1 юли 2021 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
НАРЕДБА № H-1
от 24 януари 2020 г.

з а ус лови я т а и реда з а извърш ва не на
изследване за професионална и психологическа
пригодност в Главна дирекция „Изпълнение
на наказанията“ и в териториалните є служби
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията
и редът за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност на:
1. кандидати за държавни служители по
чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за изпълнение
на наказанията и задържането под стража
(ЗИНЗС) в Главна дирекция ,,Изпълнение на
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наказанията‘‘ (ГДИН) и в териториалните є
служби съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗИНЗС;
2. държавни служители по чл. 19, ал. 1,
т. 1 от ЗИНЗС при преназначаването им в
по-висока по вид длъжност съгласно чл. 35,
ал. 2 от ЗИНЗС;
3. държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1
от ЗИНЗС, при които се наблюдава контрапродуктивно и рисково поведение, съгласно
чл. 35а от ЗИНЗС;
4. държавни служители по § 79 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение
на наказанията и задържането под стража (ДВ,
бр. 32 от 2016 г.) в случаите по т. 2 и 3.
Чл. 2. (1) Целта на изследването по чл. 1
като елемент от професионалната психодиагностика е:
1. дефиниране на общите и професионално
значимите качества;
2. установяване на наличието на тези качества у кандидатите за работа и у държавните
служители;
3. установяване на наличието на противопоказания за постъпване на работа или за осъществяване на професионалните задължения
от държавните служители;
4. дългосрочна професионална реализация.
(2) Професионалната и психологическата
пригодност се определят чрез съпоставка на
актуалния личностен профил на кандидата
или на държавния служител с критериите за
заемане на длъжността и съответните функционални задължения.
Чл. 3. (1) Изследването за професионална
и психологическа пригодност се извършва от
експерти психолози от сектор „Психологическа
лаборатория“ в ГДИН и от териториалните є
служби.
(2) При извършване на изследването експертите психолози си взаимодействат с ръководството на ГДИН и на териториалните є
служби, както и с всички направления, които
имат отношение към конкретния случай.
Г л а в а

в т о р а

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА И
ПСИХОЛОГИЧЕСК А ПРИГОДНОСТ Н А
КАНДИДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ
ПО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ЗИНЗС
Чл. 4. Кандидатите за държавни служители
по чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗИНЗС в ГДИН и в
териториалните є служби следва да отговарят на условията, предвидени в разпоредбите
за заемане на държавна служба в Закона за
Министерството на вътрешните работи и в
ЗИНЗС, както и на други специфични условия и изисквания, предвидени в законовите и
подзаконовите нормативни актове.
Чл. 5. Изследването за професионална и
психологическа пригодност на кандидатите за държавни служители по тази глава е
етап от конкурс за назначаване на държавна

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

служба, обявен със заповед на министъра на
правосъдието или на оправомощено от него
длъжностно лице.
Чл. 6. (1) При извършване на изследването
по чл. 5 кандидатите се явяват с документ за
самоличност.
(2) Преди началото на изследването кандидатите попълват декларация за доброволно
участие и сътрудничество.
(3) При нарушаване на реда за извършване
на изследването или възпрепятстване на провеждането му кандидатът се отстранява от
участие в изследването.
Чл. 7. (1) Изследването за професионалната
и психологическата пригодност на кандидатите
за държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1
ЗИНЗС включва:
а) личностни тестове за оценяване на професионалната пригодност на кандидатите и за
оценка на професионално значимите качества
и умения, необходими за успешно изпълнение
на длъжността;
б) тест за оценка на интегритета, измерващ
индивидуалните нагласи за спазване на социални, морални и организационни правила като
средство за превенция на контрапродуктивното
поведение на работното място;
в) тест-скрининг за психопатология;
г) самооценъчен въпросник за изследване
на йерархията и структурата на релевантните
спрямо професионалния живот ценности;
д) диагностично интервю за индивидуализиране и верифициране на диагностичните
хипотези, получени в хода на изследването.
(2) Изследването по ал. 1 се провежда съгласно специализирана методика – приложение
към Правилата за назначаване на държавна
служба в Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ към
министъра на правосъдието. До изследването
се допускат кандидатите, преминали успешно
теста за проверка на интелектуалните способности и езикова култура.
(3) Изследването по ал. 1 приключва с
експертно психологическо заключение, което
се представя за утвърждаване от конкурсната
комисия. Заключението е валидно за период
от 3 месеца след приключване на конкурса, по
който е получен резултатът, ако в този срок
бъде обявен друг конкурс за длъжност със същото наименование и направление на дейност.
(4) Психологическото заключение по ал. 3
не подлежи на оспорване пред органа по назначаването и пред съда.
Чл. 8. Документацията от извършеното изследване за професионална и психологическа
пригодност на кандидатите за държавни служители се съхранява в сектор „Психологическа
лаборатория“ в ГДИН и в териториалните
служби, а екземпляри от документите с крайните резултати – и в сектор „Организация и
управление на човешките ресурси“ в ГДИН
и в аналогичните му звена в териториалните
служби.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА И
ПСИХОЛОГИЧЕСК А ПРИГОДНОСТ Н А
ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 1,
Т. 1 ЗИНЗС ПРИ ПРЕМИНАВАНЕТО ИМ В
ПО-ВИСОКА ПО ВИД ДЛЪЖНОСТ
Чл. 9. Изследването за професионална и
психологическа пригодност на държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗИНЗС при преназначаването им в по-висока по вид длъжност
е етап от конкурсна процедура, обявена със
заповед на министъра на правосъдието.
Чл. 10. (1) При извършване на изследването
по чл. 9 кандидатите се явяват със служебна
карта.
(2) Преди началото на изследването кандидатите попълват декларация за доброволно
участие и сътрудничество.
(3) При нарушаване на реда за извършване
на изследването или възпрепятстване на провеждането му кандидатът се отстранява от
участие в изследването.
Чл. 11. (1) Изследването за професионална и
психологическа пригодност на действащи държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗИНЗС
при преназначаването им на по-висока по вид
длъжност включва дейностите по чл. 7, ал. 1.
(2) Изследването по ал. 1 се провежда от
експерти психолози само в сектор „Психологическа лаборатория“ в ГДИН съгласно методика – приложение към Правилата за условията и
реда за провеждане на конкурс за преминаване
в по-висока по вид длъжност на държавните
служители в ГДИН и ГДО, утвърдени със
заповед на министъра на правосъдието. До
изследването се допускат кандидатите, преминали проверка на професионалните знания по
начина, определен със заповед на министъра
на правосъдието за обявяване на конкурс.
(3) Изследването по ал. 1 приключва с експертно психологическо заключение, което се
представя на конкурсната комисия. Заключението е валидно само за конкретния конкурс.
(4) Психологическото заключение по ал. 3
не подлежи на оспорване пред органа по назначаването и пред съда.
Чл. 12. Документацията от извършеното
изследване по чл. 11 се съхранява в сектор
„Психологическа лаборатория“ в ГДИН, а екземпляри от документите с крайните резултати – и в сектор „Организация и управление на
човешките ресурси“ в ГДИН и в аналогичните
му звена в териториалните служби.
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се наблюдава контрапродуктивно и рисково
поведение, се извършва при условията и по
реда на чл. 35а от ЗИНЗС, чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за изпълнение
на наказанията и задържането под стража и
съобразно методическите указания и процедури,
утвърдени от главния директор на ГДИН, с цел
намаляване на извънредните произшествия.
Чл. 14. Изследването по чл. 13 се провежда
от експерти психолози само в сектор „Психологическа лаборатория“ в ГДИН, като се
прилагат разпоредбите на чл. 10.
Чл. 15. (1) При извършване на изследването
по чл. 13 се използва методика, която е съобразена с конкретното проблемно поведение
на държавния служител и съобразно правото
му на конфиденциалност и зачитане на етичните норми.
(2) В зависимост от конкретния случай
изследването по ал. 1 приключва с експертно
психологическо заключение или становище,
което се представя на заявителя на изследването.
(3) Психологическото заключение или становището по ал. 2 не подлежат на оспорване
пред органа по назначаването и пред съда.
Чл. 16. При изследването по тази глава се
прилага разпоредбата на чл. 12.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Разпоредбите на глави трета и четвърта
се прилагат и по отношение на държавните
служители по § 79 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража (ДВ,
бр. 32 от 2016 г.) при преназначаването им в
по-висока по вид длъжност, както и при проява
на контрапродуктивно и рисково поведение.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 36,
ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията
и задържането под стража.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на главния директор на ГДИН, а контролът
по изпълнението – на ресорния заместник-министър на правосъдието, отговарящ за ГДИН.
Министър:
Данаил Кирилов
1039

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА И
ПСИХОЛОГИЧЕСК А ПРИГОДНОСТ Н А
ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 1,
Т. 1 ЗИНЗС, ПРИ КОИТО СЕ НАБЛЮДАВА
КОНТРАПРОДУКТИВНО И РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане
чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите
за управлението им и изисквания към лицата,
които извършват продажби чрез електронен
магазин (ДВ, бр. 8 от 2020 г.)

Чл. 13. Изследването за професионална и
психологическа пригодност на държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗИНЗС, при които

§ 1. В заключителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. Параграф 36 се изменя така:

Г л а в а
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„§ 36. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 80
от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 от 2019 г.) в
преходните и заключителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. В § 71 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си
в съответствие с изискванията на тази наредба
в срок до 31 юли 2020 г.“
2. Параграф 73 се изменя така:
„§ 73. (1) Лицата, които извършват сервизно
обслужване и ремонт, привеждат дейността си
в съответствие с изискванията на тази наредба
в срок до 31 юли 2020 г.
(2) Всички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за
валидни до 31 юли 2020 г.“
3. В § 74, ал. 2 думите „31 януари 2020 г.“
се заменят с „31 юли 2020 г.“.
4. В § 75 се правят следните изменения:
а) в ал. 1, изречение първо думите „31 януари 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а в
изречение второ думите „31 март 2020 г.“ се
заменят с „30 септември 2020 г.“;
б) в ал. 2, изречение първо думите „31 януари 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а в
изречение второ думите „31 март 2020 г.“ се
заменят с „30 септември 2020 г.“;
в) в ал. 4, изречение първо думите „31 март
2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а изречение второ се заличава.“
2. В § 37 думите „1 април 2020 г.“ се заменят
с „1 август 2020 г.“.
3. Създава се § 38:
„§ 38. Параграф 15 влиза в сила от 1 март
2020 г.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към
софтуерите за управлението им и изисквания
към лицата, които извършват продажби чрез
електронен магазин (ДВ, бр. 52 от 2019 г.) в
преходните и заключителните разпоредби в
§ 21, ал. 2 думите „31 март 2020 г.“ се заменят
с „31 юли 2020 г.“ и се създава изречение второ: „В тези случаи лицата по чл. 52, ал. 3 са
длъжни да обновят версията на фърмуера на
въведените в експлоатация ФУ при вписана в
регистъра по чл. 10, ал. 9 нова версия в срока
по изречение първо.“
§ 3. В Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към
софтуерите за управлението им и изисквания
към лицата, които извършват продажби чрез
електронен магазин (ДВ, бр. 75 от 2019 г.) в
преходните и заключителните разпоредби в
§ 13 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1, изречение първо думите „31 март
2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а в изречение второ думите „31 май 2020 г.“ се заменят
с „30 септември 2020 г.“.
2. В ал. 2, изречение второ думите „31 март
2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а думите
„31 май 2020 г.“ се заменят с „30 септември
2020 г.“.
3. В ал. 4 думите „31 март 2020 г.“ се заменят
с „31 юли 2020 г.“, а думите „31 май 2020 г.“ се
заменят с „30 септември 2020 г.“.
4. Алинея 5 се отменя.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Владислав Горанов
1170

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-988 от 2015 г. за вида
на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален
идентификационен номер от служителите
на Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 65 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 4 след думата „мероприятия“ се добавя „и в униформено или работно
облекло при осъществяване на дейности по
чл. 89, ал. 1 от ЗМВР“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Индивидуалният идентификационен
номер се изработва за служителите по чл. 2,
ал. 4.“
2. В ал. 4 след думата „униформеното“ се
добавя „или работното“, а след думата „облекло“
скобите и думите в тях „съответно тъмносин
или черен“ се заличават.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Полицейските органи, които изпълняват
служебните си задължения в униформено или
работно облекло, носят индивидуалните идентификационни номера само при изпълнение
на задачи, пряко свързани с охрана на масови
мероприятия, и при изпълнение на дейности
по чл. 89, ал. 1 от ЗМВР.“
2. В ал. 2 думите „униформения полицейски състав“ се заменят със „служителите по
чл. 2, ал. 4“.
§ 4. В чл. 11, ал. 2 след думата „мероприятия“
се добавя „и при изпълнение на дейности по
чл. 89, ал. 1 от ЗМВР“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Инструкцията влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Младен Маринов
990
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-1
от 22 януари 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от
кмета на община Перник след Решение № 24 от
19.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Перник,
становище от Регионалното управление на образованието – Перник, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726
от 13.11.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта учениците
след Х клас да продължат професионалното си
обучение и образование във втори гимназиален
етап за учебната 2020/2021 година, преобразувам
Обединено у чилище „Темелко Ненков“ – гр.
Перник, в Средно училище „Темелко Ненков“ –
гр. Перник, община Перник, област Перник.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от КТ.
2. Учениците от Обединено училище „Темелко
Ненков“ – гр. Перник, да продължат образованието си в преобразуваното Средно училище
„Темелко Ненков“ – гр. Перник, община Перник,
област Перник.
3. Задължителната документация на Обединено
училище „Темелко Ненков“ – гр. Перник, да се
съхранява в преобразуваното Средно училище
„Темелко Ненков“ – гр. Перник, община Перник,
област Перник.
4. Финансиращ орган: Община Перник.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев

1028

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-502
от 31 август 2018 г.
На основание чл. 655, ал. 3 от Търговския
закон (ТЗ) и чл. 23, ал. 3 и 4 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците във връзка с чл. 6, 34, 35
и чл. 59, ал. 2 от Административнопроцесуалния
кодекс нареждам:
Изключвам от Списъка на лицата, които могат
да бъдат назначавани за синдици в производства
по несъстоятелност по Търговския закон (ДВ,

бр. 37 от 2016 г. ), Димитър Павлов Димитров с
адрес: област Разград, община Разград, Разград
7200, ул. Априлско въстание № 23, ет. 1, ап. офис
7, утвърден със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г.
(ДВ, бр. 16 от 2006 г.).
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта:
С лед к ат о взех п ред ви д изп рат ен и т е о т
ОС – Монтана, наш вх. № 11-00-1496/10.08.2018 г.
заверени преписи от определение от 28.11.2017 г.
по т. д. № 18/2012 г. по описа на Окръжния
съд – Монтана, заедно със съдебните актове
на въззивната и касационната инстанция, а
именно: Определение № 1213 от 12.04.2018 г.
по ч. т. д. по несъстоятелност № 444/2018 г. по
описа на Софийския апелативен съд, търговско
отделение, 13 състав, с което е потвърдено определението на ОС – Монтана, и Определение
№ 445 от 26.07.2018 г. по ч. т. д. № 1800/2018 г.
по описа на Върховния касационен съд, с което
не допуска касационно обжалване на определението на Софийския апелативен съд (определението не подлежи на обжалване), приемам за
установено, че доказателствата са събрани от
съдебния орган и те представляват източник
на данни и съдържат в себе си преценка относно представените в хода на съдебния процес
доказателства и фактическите констатации за
извършени нарушения във връзка с дейността на
Димитър Павлов Димитров в качеството му на
постоянен синдик на „Сервиз Менифист“ – ЕООД
(в несъстоятелност) – Монтана.
Приемам, че като участник в съдебното производство синдикът е имал право на достъп до
преписката по делото и му е бил осигурен достъп
до документите, предоставена му е възможност
да представя доказателства, както и да изрази
становище по събраните такива, които според
него са относими към случая – чл. 36 АПК, както
и да предявява искания и възражения – чл. 34,
ал. 3 АПК, и намирам, че от фактическа страна
случаят е обстойно изяснен в съдебното производство и не изисква представяне на допълнителни
обяснения от страна на синдика за издаване на
индивидуалния административен акт.
Приемам, че от правна страна са налице и
двете алтернативни предпоставки за търсене на
отговорност на синдика – застрашаване интереса
на кредиторите и неизпълнение на задълженията
на синдика, установени и от съда по несъстоятелността в определението му от 28.11.2017 г., с
което освобождава синдика по чл. 657, ал. 2 от
ТЗ. Въззивната и касационната инстанция са
изложили сходни съображения за нарушения в
дейността на синдика.
Приемам за доказано, че въз основа на доклад
на самия синдик от 12.09.2013 г. към 11.09.2013 г.
по валутната сметка на несъстоятелния длъжник „Сервиз Менифист“ – ЕООД (н.) – Монтана,
след превалутиране на 15 361,64 евро, разрешено
от съда, е съществувала в наличност сумата от
30 044,76 лв. към 3.10.2013 г. Приемам, че синдикът е получил разрешение от съда по несъстоятелността да се разпореди със сумата от общо
25 469,55 лв. от горната су ма по особената
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сметка на несъстоятелността на „Сервиз Менифист“ – ЕООД (н.) – Монтана, като за разликата
от 26 880,16 лв. (1410,61 лв. + 25 469,55 лв.) до
30 044,76 лв., възлизаща на 3164,60 лв., липсват
данни как са изразходвани сумите. Със закъснение, едва с частната жалба пред въззивния
съд, синдикът е предоставил доказателства за
заплатени депозити за вещи лица и свидетели
и за заплатена държавна такса в размер общо
2656,11 лв., за които разходи липсват доказателства
за дадено от съда разрешение за разпореждане
по чл. 658, ал. 1, т. 9 от ТЗ, като липсата на исканото от съда разрешение за разпореждане с
тази сума се твърди и в самата въззивна жалба
от синдика. Предвид гореизложеното приемам,
че е налице продължително, трайно неизпълнение на задълженията на синдика, вменени му
с разпоредбата на чл. 658, ал. 1, т. 9 от ТЗ – да
се разпорежда с парични средства от банковите
сметки на длъжника само след санкция на съда,
което му неизпълнение, включително и липса
на сумата от 508,49 лв. от особената сметка на
несъстоятелността, е застрашило интересите на
длъжника и кредиторите му и с това е извършено
нарушение на императивното правило на чл. 658,
ал. 1, т. 9 от ТЗ.
Приемам за доказано установеното в мотивите
към определение от 21.10.2016 г. на ОС – Монтана, и потвърдено от въззивния съд, че от страна
на синдика, в нарушение на нормативното му
задължение за отчетност по чл. 659, ал. 2 от ТЗ,
същият трайно не е представял ежемесечен
отчет за дейността си. От мотивите към определението на въззивния съд установявам, че
последният представен от синдика доклад е бил
с дата 20.04.2015 г. Съдът по несъстоятелността
го е задължил да представи доклад за периода
от април 2015 г. до октомври 2016 г., в изпълнение на което синдикът е представил доклад
на 2.11.2016 г., като следващият депозиран по
делото доклад е едва на 6.03.2017 г. В ТЗ не е
уредено задължителното съдържание на отчета на
синдика, но ежемесечното представяне на такъв
отчет е регламентирано в чл. 659, ал. 2 от ТЗ
с повелителна норма на закона. Неизпълнение
на законовоопределеното му задължение представлява нарушение на дейността на синдика и
води до липса на възможност за своевременно
упражняване на контрол върху дейността му като
синдик и с това са били застрашени интересите
на кредиторите и на длъжника.
Приемам за доказано установеното от съда
по несъстоятелността и потвърдено от въззивния
съд, че от страна на синдика е налице и неизпълнение на задължението му да представи на съда
(съгласно определението от 5.10.2017 г.) дневник
на своите действия, в който следва да записва
действията си по управлението и разпореждането
с масата на несъстоятелността, съгласно чл. 659,
ал. 1 от ТЗ, който и по негови твърдения не е
съставян. С това поведение синдикът е нарушил
нормативното му задължение по чл. 659, ал. 1 и
2 от ТЗ, като е пречел на кредиторите и длъжника да получат информация за развитието на
производството по несъстоятелност и по този
начин е застрашил интересите им.
Административният орган може или да изключи лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7,
предложение второ от ТЗ, или да се въздържи
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от това действие и да не наложи санкцията. При
изключване от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7,
предложение второ от ТЗ несъмнено се засягат
правата и интересите на лицето, но това е обусловено и оправдано при нарушаване на ясна и
императивна законова разпоредба, както е обосновано и от необходимостта за защита интересите
на кредиторите и длъжника в производството по
несъстоятелност. Така в общественото мнение ще
се формира убедена представа, че производствата
по несъстоятелност на търговски дружества се
осъществяват само от синдици, които притежават
и осъществяват правомощията си с необходимия
професионализъм, точност и в стриктно съответствие със закона.
Настоящата заповед да се изпрати на Димитър
Павлов Димитров.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.

957

Министър:
Ц. Цачева

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-892
от 20 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Писменово, община Приморско, област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 30.08.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

889

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-893
от 20 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Трън, община Трън, област
Перник.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Перник.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

890

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-894
от 20 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Видрар, община Трън, област
Перник.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Перник.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

891

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-895
от 20 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Вукан, община Трън, област
Перник.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Перник.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

892

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-896
от 20 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Горочевци, община Трън,
област Перник.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Перник.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

893

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-897
от 20 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Докьовци, община Трън,
област Перник.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Перник.
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Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

894

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-898
от 20 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Лева река, община Трън,
област Перник.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Перник.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

895

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-899
от 20 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Мрамор, община Трън, област
Перник.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Перник.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

896

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-900
от 20 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Студен извор, община Трън,
област Перник.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Перник.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

897

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-901
от 30 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Раклиново, община Айтос, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

898

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-2
от 14 януари 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и във
връзка със заявления вх. № 09-103209/12.11.2019 г.,
в х . № 0 9 -1 0 3 2 2 6 / 1 2 . 1 1 . 2 0 1 9 г. , в х . № 0 9 103263/12.11.2019 г., вх. № 09-103199/12.11.2019 г.,
в х . № 0 9 -1 0 3 2 7 7/ 1 2 . 1 1 . 2 0 1 9 г. , в х . № 0 9 103298/12.11.2019 г., вх. № 09-103278/12.11.2019 г.,
в х . № 0 9 -1 0 3 2 5 5/ 1 2 . 1 1 . 2 0 1 9 г. , в х . № 0 9 103271/12.11.2019 г., № 09-103291/12.11.2019 г.,
вх. № 09-103218/12.11.2019 г. на СГКК – Бургас,
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване на
явна фактическа грешка одобрявам изменението в
кадастралната карта и кадастралните регистри на:
I. С. Александрово, EK ATTE 00271, община
Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-1307
от 17.07.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
Промяна в границите на съществуващи обекти
в кадастралната карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 00271.1.29:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 1732 кв. м, площ след промяната: 1529 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.1.157:
за местен път, собственост на Община Поморие,
площ преди промяната: 19 909 кв. м, площ след
промяната: 19 803 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.2.127:
нива, собственост на Огнян Иванов Желев и
Борис Йорданов Къдрев, площ преди промяната:
7569 кв. м, площ след промяната: 7494 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.2.207:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община Поморие, площ преди промяната:
885 861 кв. м, площ след промяната: 885 542 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.2.225:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
35 741 кв. м, площ след промяната: 37 546 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.14:
нива, собственост на Надежда Русева Кискинова,
площ преди промяната: 11 984 кв. м, площ след
промяната: 11 543 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 00271.3.23:
нива, собственост на Жечка Димитрова Апостолова, площ преди промяната: 8935 кв. м, площ
след промяната: 8794 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.26:
нива, собственост на Тодор Димов Димитров,
площ преди промяната: 18 850 кв. м, площ след
промяната: 17 841 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.47:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 90 099 кв. м, площ след промяната: 89 893 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.48:
нива, собственост на „Фиван“ – ООД, площ преди промяната: 6488 кв. м, площ след промяната:
6451 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.62:
нива, собственост на Елена Стоянова Бодурова,
площ преди промяната: 7508 кв. м, площ след
промяната: 7390 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.63:
нива, собственост на Донка Стоянова Тулева,
площ преди промяната: 7509 кв. м, площ след
промяната: 7473 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.78:
нива, собственост на Мария Иванова Петкова,
площ преди промяната: 9553 кв. м, площ след
промяната: 9499 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.79:
нива, собственост на Иринка Иванова Асъмова,
площ преди промяната: 9550 кв. м, площ след
промяната: 9310 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.88:
нива, собственост на Радка Иванова Спирова,
площ преди промяната: 9632 кв. м, площ след
промяната: 9312 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.107:
нива, собственост на Дена Тончева Жекова, Иван
Стоянов Жеков и Пенка Стоянова Божанова,
площ преди промяната: 10 027 кв. м, площ след
промяната: 9986 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.113:
нива, собственост на Димитринка Николова Мазнева, Димка Желева Иванова, Николина Желева
Мазнева и Гинка Желева Желева, площ преди
промяната: 10 515 кв. м, площ след промяната:
10 481 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.115:
нива, собственост на Стоян Димов Вълчев и
Стефан Димов Вълчев, площ преди промяната:
5311 кв. м, площ след промяната: 5270 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.116:
нива, собственост на Вълчо Стоянов Вълков,
площ преди промяната: 5311 кв. м, площ след
промяната: 5268 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.122:
нива, собственост на Мария Стойчева Чакърова,
площ преди промяната: 3616 кв. м, площ след
промяната: 3554 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.123:
нива, собственост на Донка Стойчева Костурова,
площ преди промяната: 3577 кв. м, площ след
промяната: 3505 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.134:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 19 873 кв. м,
площ след промяната: 19 758 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 00271.3.140: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 1735 кв. м, площ след промяната: 1729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.141:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 1534 кв. м, площ след промяната:
1527 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.144:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
27 675 кв. м, площ след промяната: 30 018 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.4.2:
лозе, собственост на Станка Атанасова Янева
и Янко Кръстев Янев, площ преди промяната:
24 523 кв. м, площ след промяната: 24 494 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.4.53:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 78 377 кв. м, площ след промяната: 78 278 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.6.246:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 5765 кв. м, площ след промяната:
5748 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.1:
нива, собственост на Мара Стоилова Попова,
площ преди промяната: 3484 кв. м, площ след
промяната: 3404 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.2: нива,
собственост на Виолета Щерионова Василева,
площ преди промяната: 3518 кв. м, площ след
промяната: 3426 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.3: за
друг вид застрояване, собственост на „Пол – Трейдинг“ – ЕООД, площ преди промяната: 5005 кв. м,
площ след промяната: 4995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.4: нива,
собственост на „Максуифт Лежър“ – ООД, и „ХейУол Пропъртис“ – ООД, площ преди промяната:
5834 кв. м, площ след промяната: 5677 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.22:
нива, собственост на Донка Георгиева Демирева,
площ преди промяната: 13 969 кв. м, площ след
промяната: 13 799 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.40:
нива, собственост на „Джей Си Инк“ – ООД,
площ преди промяната: 3574 кв. м, площ след
промяната: 3515 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.58:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 14 760 кв. м, площ след промяната: 14 739 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.71:
нива, собственост на Киряка Стойчева Панеков,
площ преди промяната: 5869 кв. м, площ след
промяната: 5796 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.72:
нива, собственост на Тодор Николов Апостолов,
площ преди промяната: 5869 кв. м, площ след
промяната: 5861 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.106:
нива, собственост на „Гордън Ентерпрайз“ – ЕООД,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2967 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.115:
нива, собственост на Йорданка Георгиева Иванова
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и Георги Андреев Иванов, площ преди промяната: 3515 кв. м, площ след промяната: 3467 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.116:
нива, собственост на Анастасия Атанасова Иванова, площ преди промяната: 3515 кв. м, площ
след промяната: 3497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.130:
нива, собственост на Атанас Димитров Станчев,
Димитър Панайотов Станчев, Жасмина Панайотова Станчева и Елка Панайотова Станчева,
площ преди промяната: 3470 кв. м, площ след
промяната: 3387 кв.м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.139:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 3607 кв. м, площ след промяната: 3418 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.8.6:
нива, собственост на „Серес“ – ЕАД, площ преди
промяната: 70 036 кв. м, площ след промяната:
69 883 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.8.10:
нива, собственост на Димо Андреев Стаматов
и Милен Иванов Русев, площ преди промяната:
25 013 кв. м, площ след промяната: 24 870 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.8.50:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 109 001 кв. м, площ след промяната: 108 529 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.8.57:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 4630 кв. м, площ след промяната: 4351 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.8.64:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
25 034 кв. м, площ след промяната: 26 841 кв. м.
II. Гр. Бургас, ЕКАТТЕ 07079, община Бургас,
одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър за кв. Сарафово и Заповед № РД-18-965 от 22.12.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър за кв. Рудник,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 07079.1.1554:
площ: 6490 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07079.1.1555:
площ: 1478 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.9943:
площ: 2574 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 07079.1.49:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
31 538 кв. м, площ след промяната: 31 953 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.1.50: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на общината, площ преди промяната:
8044 кв. м, площ след промяната: 7629 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.1.311:
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
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ственост на държавата, площ преди промяната:
44 401 кв. м, площ след промяната: 48 528 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.1.314:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на „Куа дра“ – А Д, площ преди
промяната: 42 613 кв. м, площ след промяната:
42 560 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.1.318:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на общината, площ преди промяната:
18 738 кв. м, площ след промяната: 7366 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.1.1033:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на МРРБ, площ преди промяната:
18 025 кв. м, площ след промяната: 17 317 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.1.1035:
за кръстовище, собственост на държавата, площ
преди промяната: 25 342 кв. м, площ след промяната: 26 051 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.1.1425:
за производството на строителни материали,
конструкции и изделия, собственост на „Керамика Бургас“ – АД, площ преди промяната:
100 871 кв. м, площ след промяната: 100 200 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.195:
за местен път, собственост на Община Бургас,
площ преди промяната: 6360 кв. м, площ след
промяната: 8837 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.361: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
14 649 кв. м, площ след промяната: 9598 кв. м.
III. С. Гюльовца, ЕК АТ Т Е 18469, общ и на
Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-25
от 8.07.2005 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 18469.44.112:
площ: 164 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18469.49.73:
площ: 568 кв. м, сипей, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18469.49.74:
площ: 1142 кв. м, сипей, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 18469.44.1: друг
вид дървопроизводителна гора, няма данни за
собственост, площ преди промяната: 10 655 кв. м,
площ след промяната: 9903 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.44.2:
пасище, собственост на Община Несебър, площ
преди промяната: 2964 кв. м, площ след промяната: 2442 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.44.3:
пасище, собственост на Община Несебър, площ
преди промяната: 17 783 кв. м, площ след промяната: 15 711 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.44.10:
водно течение, река, собственост на МОСВ,
площ преди промяната: 41 075 кв. м, площ след
промяната: 40 960 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.44.11: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
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на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 7386 кв. м, площ след промяната:
11 122 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.44.100:
водно течение, река, собственост на МЗГ – ДЛ – Несебър, площ преди промяната: 5741 кв. м, площ
след промяната: 5110 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.44.111: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 6797 кв. м, площ след промяната:
17 519 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.48.9:
лозе, собственост на Михаил Атанасов Михайлов,
площ преди промяната: 3030 кв. м, площ след
промяната: 3008 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.48.36:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Несебър, площ преди
промяната: 2906 кв. м, площ след промяната:
2895 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.48.41:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Несебър, площ преди
промяната: 2285 кв. м, площ след промяната:
2249 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.48.67:
пасище, собственост на Община Несебър, площ
преди промяната: 20 896 кв. м, площ след промяната: 20 385 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.48.68:
пасище, собственост на Цоньо Цонков Митев,
площ преди промяната: 2099 кв. м, площ след
промяната: 1895 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.49.1:
сипей, няма данни за собственост, площ преди
промяната: 10 439 кв. м, площ след промяната:
1384 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.49.2:
пасище, собственост на Община Несебър, площ
преди промяната: 6312 кв. м, площ след промяната: 6168 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.49.3:
нива, собственост на Еленка Петрова Янева,
Деспа Петрова Дякова, Станчо Петров Иванов,
Димитър Петров Киряков и Никола Петров Киряков, площ преди промяната: 9577 кв. м, площ
след промяната: 9359 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.49.4:
нива, собственост на Желязко Михалев Димитров, площ преди промяната: 3678 кв. м, площ
след промяната: 3598 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.49.5:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Несебър, площ преди
промяната: 22 264 кв. м, площ след промяната:
22 035 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.49.39: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 13 069 кв. м, площ след промяната:
18 464 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.61.116:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Община Несебър, площ преди промяната: 5 334 142 кв. м, площ след промяната:
5 330 723 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 18469.31.29:
незастроен имот за спортен обект, собственост
на Община Несебър, площ преди промяната:
10 696 кв. м, площ след промяната: 10 565 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.31.38: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 11 553 кв. м, площ след промяната:
11 943 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.31.49:
нива, собственост на Николинка Димова Нейчева, площ преди промяната: 4808 кв. м, площ
след промяната: 4777 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.31.50:
нива, собственост на Неда Димова Султанова,
площ преди промяната: 4809 кв. м, площ след
промяната: 4717 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.32.9:
нива, собственост на Атанас Ангелов Недев,
площ преди промяната: 8403 кв. м, площ след
промяната: 8354 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.32.10:
нива, собственост на Димитър Желязков Георгиев, площ преди промяната: 6377 кв. м, площ
след промяната: 6319 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18469.32.46:
нива, собственост на Ганьо Петков Ганев, площ
преди промяната: 3473 кв. м, площ след промяната: 3445 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 18469.48.32:
площ: 3704 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Несебър.
IV. Гр. Каблешково, EKATTE 35033, община
Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-37
от 27.07.2015 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
Промяна в границите на съществуващи обекти
в кадастралната карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 35033.2.566:
дере, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 59 419 кв. м, площ след промяната: 59 160 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.21:
лозе, собственост на Драгни Ненков Недялков,
площ преди промяната: 3004 кв. м, площ след
промяната: 2947 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.32:
лозе, собственост на Видю Танев Ракаджийски,
площ преди промяната: 9993 кв. м, площ след
промяната: 9688 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.36:
лозе, собственост на Костадин Иванов Стратиев,
площ преди промяната: 4997 кв. м, площ след
промяната: 4819 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.50: за
складова база, собственост на Мария Игнатова
Петрова, площ преди промяната: 988 кв. м, площ
след промяната: 833 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.51:
нива, собственост на Злата Йорданова Балабанова, Станчо Йорданов Вълков, Ради Йорданов
Вълков, Радка Димова Петкова и Любен Димов
Либчев, площ преди промяната: 991 кв. м, площ
след промяната: 839 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 35033.6.52:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на
Георги Стоев Стойков, площ преди промяната:
992 кв. м, площ след промяната: 830 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.53:
нива, собственост на Димитър Тодоров Траев,
Киро Тодоров Траев и Методи Тодоров Траев,
площ преди промяната: 994 кв. м, площ след
промяната: 818 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.54:
нива, собственост на Атанас Тодоров Дърлянов,
площ преди промяната: 995 кв. м, площ след
промяната: 822 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.55:
нива, собственост на Атанас Димитров Попов,
площ преди промяната: 992 кв. м, площ след
промяната: 929 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.56:
нива, собственост на Иван Василев Хаджиатанасов, площ преди промяната: 996 кв. м, площ
след промяната: 918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.57:
нива, собственост на Румен Маринов Колев,
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след
промяната: 925 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.58:
нива, собственост на Станка Георгиева Камчелиева, площ преди промяната: 997 кв. м, площ
след промяната: 947 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.59:
нива, собственост на „Медицински център „Свети
Николай България“ – ЕООД, площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 962 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.60:
нива, собственост на Тодор Видев Ракаджийски,
площ преди промяната: 2001 кв. м, площ след
промяната: 1914 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.61:
нива, собственост на Таню Видев Ракаджийски,
площ преди промяната: 998 кв. м, площ след
промяната: 955 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.208:
нива, собственост на Иван Генов Ракаджийски,
площ преди промяната: 6241 кв. м, площ след
промяната: 6014 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.225:
нива, собственост на Таня Димитрова Тодорова,
площ преди промяната: 1002 кв. м, площ след
промяната: 820 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.226:
нива, собственост на Анка Стефанова Бонева,
площ преди промяната: 1002 кв. м, площ след
промяната: 857 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.227:
нива, собственост на Тонка Колева Раданова,
Станка Колева Георгиева и Атанаска Колева
Стефанова, площ преди промяната: 1005 кв. м,
площ след промяната: 859 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.259:
лозе, собственост на Минка Петкова Илчева,
площ преди промяната: 3330 кв. м, площ след
промяната: 3241 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.272:
нива, собственост на Георги Милчев Генчев,
площ преди промяната: 2977 кв. м, площ след
промяната: 2884 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.273: незастроен имот за жилищни нужди, собственост на
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Тимъти Нолън, площ преди промяната: 2940 кв. м,
площ след промяната: 2830 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.274:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на „Съншайн Солушънс“ – ЕООД, площ преди промяната:
3398 кв. м, площ след промяната: 3328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.288:
нива, собственост на Митра Иванова Стойкова,
площ преди промяната: 3737 кв. м, площ след
промяната: 3406 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.395:
лозе, собственост на Соня Димитрова Полихронова-Кабадаие, площ преди промяната: 5490 кв. м,
площ след промяната: 5434 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.473:
нива, собственост на „Ен Уай Експърт Пропъртис“ – ООД, площ преди промяната: 9575 кв. м,
площ след промяната: 9271 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.511:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
36 904 кв. м, площ след промяната: 40 733 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.514:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 8797 кв. м, площ след промяната:
8795 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.518:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 1143 кв. м, площ след промяната:
1133 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.6.523:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 1321 кв. м, площ след промяната:
1307 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.13.92:
нива, собственост на Тилю Тенев Русев, площ
преди промяната: 4010 кв. м, площ след промяната: 3975 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.13.229:
нива, собственост на „Дорослава-02“ – ЕООД,
площ преди промяната: 3203 кв. м, площ след
промяната: 2795 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.13.251:
за бензиностанция, газостанция, метанстанция,
собственост на „Прима Ленд Пропърти“ – ЕООД,
площ преди промяната: 2578 кв. м, площ след
промяната: 2552 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.13.255:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 3175 кв. м, площ след промяната:
3159 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.14.1:
лозе, собственост на Тодор Иванов Попов, площ
преди промяната: 8022 кв. м, площ след промяната: 7820 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.14.90:
лозе, собственост на Велю Стоянов Доков, площ
преди промяната: 8023 кв. м, площ след промяната: 7970 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.14.140:
лозе, собственост на Петко Димов Габрилов и
Дойно Димитров Апостолов, площ преди промяната: 1139 кв. м, площ след промяната: 975 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 35033.14.299:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 4695 кв. м, площ след промяната:
4680 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.14.300:
дере, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 19 645 кв. м, площ след промяната: 19 473 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.14.303:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 3456 кв. м, площ след промяната:
3347 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.15.80:
нива, собственост на „Холидей Инвестмънт Кънстракшън“, площ преди промяната: 5327 кв. м,
площ след промяната: 5274 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.15.123:
нива, собственост на Сотир Димитров Апостолов,
площ преди промяната: 5092 кв. м, площ след
промяната: 4140 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.15.204:
нива, собственост на Станка Илиева Тодорова,
площ преди промяната: 5327 кв. м, площ след
промяната: 5275 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.15.205:
нива, собственост на Димка Иванова Калиева и
Делка Иванова Иванова, площ преди промяната:
5327 кв. м, площ след промяната: 5280 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.15.225:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Поморие,
площ преди промяната: 52 955 кв. м, площ след
промяната: 52 066 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.15.227:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
79 256 кв. м, площ след промяната: 84 667 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.15.228:
дере, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 6790 кв. м, площ след промяната: 6742 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.15.233:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 6919 кв. м, площ след промяната: 6802 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.15.237:
за местен път, собственост на Община Поморие,
площ преди промяната: 12 983 кв. м, площ след
промяната: 12 395 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.15.457:
нива, собственост на „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, площ преди промяната: 9100 кв. м,
площ след промяната: 8574 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.16.319:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 5364 кв. м, площ след промяната: 4818 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35033.16.320:
дере, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 8074 кв. м, площ след промяната: 7680 кв. м.
V. С. Козичино, EKATTE 37753, община Поморие,
одобрени със Заповед № РД-18-1474 от 9.08.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
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Промяна в границите на съществуващи обекти
в кадастралната карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 37753.60.16:
изоставена орна земя, собственост на Стоянчо
Златинов Лефтеров, площ преди промяната:
12 998 кв. м, площ след промяната: 12 908 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.60.18: изоставена орна земя, собственост на Георги Желев
Сархошев, площ преди промяната: 10 099 кв. м,
площ след промяната: 10 070 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.60.34:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 109 571 кв. м, площ след промяната: 107 265 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.3:
изоставена орна земя, собственост на Събка Георгиева Кирова, площ преди промяната: 7614 кв. м,
площ след промяната: 7612 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.4:
изоставена орна земя, собственост на Павли Душев Узунов, площ преди промяната: 5998 кв. м,
площ след промяната: 5964 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.5:
изоставена орна земя, собственост на Петко Душев Узунов, площ преди промяната: 5998 кв. м,
площ след промяната: 5911 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.6:
изоставена орна земя, собственост на Стоян
Душев Павлов и Петър Стоянов Павлов, площ
преди промяната: 6002 кв. м, площ след промяната: 5916 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.7: изоставена орна земя, собственост на Радка Душева
Стоянова, площ преди промяната: 5991 кв. м,
площ след промяната: 5684 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.8: из
оставена орна земя, собственост на Василка Стойкова Янева, площ преди промяната: 9496 кв. м,
площ след промяната: 9335 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.9:
изоставена орна земя, собственост на Тодор Душев Вълков, площ преди промяната: 10 087 кв. м,
площ след промяната: 9835 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.10:
изоставена орна земя, собственост на Община
Поморие, площ преди промяната: 12 009 кв. м,
площ след промяната: 11 512 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.11:
изоставена орна земя, собственост на Атанас Димитров Цанев, площ преди промяната: 9976 кв. м,
площ след промяната: 9786 кв.м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.12:
изоставена орна земя, собственост на Цвятко Събев Цвятков, площ преди промяната: 9997 кв. м,
площ след промяната: 9556 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.14:
изоставена орна земя, собственост на Стоян Колев
Кожеклиев, площ преди промяната: 10 016 кв. м,
площ след промяната: 9920 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.15:
изоставена орна земя, собственост на Георги Михалев Душев, площ преди промяната: 9949 кв. м,
площ след промяната: 9583 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.16:
изоставена орна земя, собственост на Колю Едрев Колев, площ преди промяната: 16 057 кв. м,
площ след промяната: 15 426 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 37753.70.17:
изоставена орна земя, собственост на Демир
Ангелов Демирев и Петко Ангелов Демирев,
площ преди промяната: 20 200 кв.м, площ след
промяната: 19 985 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.18: изоставена орна земя, собственост на Златин Душев
Златинов, площ преди промяната: 19 992 кв. м,
площ след промяната: 19 915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.46:
изоставена орна земя, собственост на Община
Поморие, площ преди промяната: 77 762 кв. м,
площ след промяната: 76 879 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.48:
изоставена орна земя, собственост на Лечо Липчев Кьосев, площ преди промяната: 35 973 кв. м,
площ след промяната: 35 667 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.77:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Поморие, площ преди промяната: 10 113 кв. м,
площ след промяната: 9635 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.78:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
156 226 кв. м, площ след промяната: 179 136 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.80:
иглолистна гора, собственост на държавата
чрез ЮИДП – ТД „ДЛС Несебър“, площ преди
промяната: 140 840 кв. м, площ след промяната:
140 019 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.81:
иглолистна гора, собственост на държавата
чрез ЮИДП – ТД „ДЛС Несебър“, площ преди
промяната: 136 120 кв. м, площ след промяната:
135 540 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.82:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата чрез МЗХГ югоизточно държавно
предприятие ТП ДЛС – Несебър, площ преди
промяната: 315 037 кв. м, площ след промяната:
307 110 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.83:
иглолистна гора, собственост на държавата
чрез ЮИДП – ТД „ДЛС Несебър“, площ преди
промяната: 167 798 кв. м, площ след промяната:
165 876 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.84:
иглолистна гора, собственост на Община Поморие – Кметство Порой, площ преди промяната:
96 281 кв. м, площ след промяната: 94 325 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.70.88:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата чрез ЮИДП – ТД „ДЛС Несебър“,
площ преди промяната: 1 902 821 кв. м, площ
след промяната: 1 901 890 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37753.71.25:
широколистна гора, собственост на Община Поморие – Кметство Порой, площ преди промяната:
327 103 кв. м, площ след промяната: 325 863 кв. м.
VI. С. Лъка, EKATTE 44425, община Поморие,
одобрени със Заповед № РД-18-1313 от 17.07.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
Промяна в границите на съществуващи обекти
в кадастралната карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 44425.4.15:
нива, собственост на Гено Атанасов Стоянов,
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площ преди промяната: 11 264 кв. м, площ след
промяната: 10 822 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.19:
нива, собственост на „Бългериан Сън Пропъртис“ – ООД, площ преди промяната: 15 064 кв. м,
площ след промяната: 14 631 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.37:
нива, собственост на Калинка Костадинова Тахтинен и Димитър Костадинов Петканов, площ
преди промяната: 6543 кв. м, площ след промяната: 6456 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.38:
нива, собственост на Никола Димитров Петканов,
площ преди промяната: 6543 кв. м, площ след
промяната: 6482 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.39:
нива, собственост на Иван Димитров Петканов,
площ преди промяната: 6542 кв. м, площ след
промяната: 6452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.42:
нива, собственост на Роса Иванова Самоковлиева,
площ преди промяната: 3007 кв. м, площ след
промяната: 2726 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.43:
нива, собственост на Иванка Желева Гашева и
Мария Желева Кънева, площ преди промяната:
3460 кв. м, площ след промяната: 3254 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.44:
нива, собственост на Златка Апостолова Ганчева,
Георги Апостолов Георгиев и Костадин Апостолов
Тенев, площ преди промяната: 3461 кв. м, площ
след промяната: 3275 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.45:
нива, собственост на Пенка Георгиева Иванова,
площ преди промяната: 3460 кв. м, площ след
промяната: 3342 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.58:
нива, собственост на Мила Георгиева Георгиева,
площ преди промяната: 4650 кв. м, площ след
промяната: 4254 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.59:
нива, собственост на Янка Стефанова Дачева,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2934 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.60:
нива, собственост на Стефан Янков Стоянов,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2959 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.68:
нива, собственост на Валентин Георгиев Милев и
Димитър Георгиев Милев, площ преди промяната: 4998 кв. м, площ след промяната: 4896 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.69:
нива, собственост на Дафинка Димитрова Гугулова, площ преди промяната: 4996 кв. м, площ
след промяната: 4885 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.70:
нива, собственост на Костадин Димитров Милев,
площ преди промяната: 4998 кв. м, площ след
промяната: 4941 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.74:
нива, собственост на Величка Георгиева Петрова,
площ преди промяната: 12 173 кв. м, площ след
промяната: 12 123 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.95:
нива, собственост на Райна Христова Карафезлиева и Денка Христова Карафезлиева, площ преди
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промяната: 4292 кв. м, площ след промяната:
4213 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.98:
дере, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 2998 кв. м, площ след промяната: 2981 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.102:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
18 237 кв. м, площ след промяната: 21 190 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.103:
дере, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 10 610 кв. м, площ след промяната: 10 555 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.104:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 1505 кв. м, площ след промяната:
1474 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.107:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 2645 кв. м, площ след промяната:
2631 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.109:
дере, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 5018 кв. м, площ след промяната: 4985 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.5.3: нива,
собственост на Марин Ташев Желев, площ преди
промяната: 35 289 кв. м, площ след промяната:
35 100 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.5.71:
нива, собственост на Марийка Стоянова Мерсинкова, площ преди промяната: 11 653 кв. м,
площ след промяната: 11 318 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.5.88:
нива, собственост на Златка Христова Статева,
площ преди промяната: 6178 кв. м, площ след
промяната: 6108 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.5.89:
нива, собственост на Ана Георгиева Костадинова,
площ преди промяната: 6179 кв. м, площ след
промяната: 6049 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.5.128:
нива, собственост на Димитринка Георгиева Смилова и Мила Георгиева Георгиева, площ преди
промяната: 18 676 кв. м, площ след промяната:
18 645 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.5.129:
нива, собственост на Димитър Василев Господинов, площ преди промяната: 6226 кв. м, площ
след промяната: 6193 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.5.211:
ливада, собственост на Георги Андреев Янев,
площ преди промяната: 10 553 кв. м, площ след
промяната: 10 437 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.6.68:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 150 655 кв. м, площ след промяната: 150 576 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.6.71:
за добив на въглища, собственост на „Мин
Индъстри“ – ЕООД, площ преди промяната:
172 533 кв. м, площ след промяната: 172 437 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.7.130:
дере, собственост на Община Поморие, площ
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преди промяната: 17 203 кв. м, площ след промяната: 17 196 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.7.136: за
добив на въглища, собственост на „Мин Индъстри“ – ЕООД, площ преди промяната: 61 161 кв. м,
площ след промяната: 61 033 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.8.7: нива,
собственост на Димитър Иванов Костадинов,
площ преди промяната: 26 157 кв. м, площ след
промяната: 25 500 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.8.8: нива,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 11 561 кв. м, площ след промяната:
10 847 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.8.15:
нива, собственост на Димитринка Янкова Колева,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2982 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.8.16:
нива, собственост на Георги Петров Колев, площ
преди промяната: 7999 кв. м, площ след промяната: 7810 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.8.17:
нива, собственост на Миню Иванов Минев,
площ преди промяната: 4012 кв. м, площ след
промяната: 3965 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.8.18:
нива, собственост на Петър Иванов Иванов,
площ преди промяната: 4012 кв. м, площ след
промяната: 3944 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.8.31:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 1488 кв. м, площ след промяната:
1476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.9.18:
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди промяната: 5968 кв. м, площ след промяната:
5879 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.9.19:
нива, собственост на Яни Василев Киряков и
Димитринка Танева Костова, площ преди промяната: 4500 кв. м, площ след промяната: 4426 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.9.20:
нива, собственост на Васил Николов Киряков,
площ преди промяната: 5497 кв. м, площ след
промяната: 5418 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.9.27:
нива, собственост на Минчо Сивенов Апостолов,
площ преди промяната: 5869 кв. м, площ след
промяната: 5690 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.9.35:
нива, собственост на Марийка Костадинова Дякова, Гергина Костадинова Чакърова и Еленка
Костадинова Христова, площ преди промяната:
4572 кв. м, площ след промяната: 4546 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.9.36:
нива, собственост на Георги Стефанов Милев,
площ преди промяната: 4009 кв. м, площ след
промяната: 3964 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.9.37:
нива, собственост на Дафинка Стефанова Димитрова, площ преди промяната: 4006 кв. м, площ
след промяната: 3945 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.9.42:
нива, собственост на Янка Стефанова Дачева,
площ преди промяната: 9748 кв. м, площ след
промяната: 9579 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 44425.9.43:
нива, собственост на Маргарита Янкова Дракопулова, площ преди промяната: 7243 кв. м, площ
след промяната: 7037 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.9.44:
ливада, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 23 452 кв. м, площ след промяната: 23 424 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.9.58: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 404 кв. м, площ след промяната: 400 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.9.62:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
47 272 кв. м, площ след промяната: 57 756 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.9.64:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 3533 кв. м, площ след промяната:
3520 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.9.66:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 322 079 кв. м, площ след промяната: 319 854 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.9.68:
за складова база, собственост на Ангел Христов
Ангелов, площ преди промяната: 9999 кв. м, площ
след промяната: 8477 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.9.69: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 2454 кв. м, площ след промяната: 2405 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.9.70: насип, насипище, площ преди промяната: 4452 кв. м,
площ след промяната: 4344 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.9.71:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 109 772 кв. м, площ след промяната: 109 610 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.10.1:
нива, собственост на Делю Делчев Ватев, площ
преди промяната: 79 733 кв. м, площ след промяната: 78 468 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.10.8:
нива, собственост на Христо Колев Ганев, площ
преди промяната: 11 348 кв. м, площ след промяната: 11 170 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.10.9:
нива, собственост на Неделчо Стоянов Петков и
Стефан Николов Петков, площ преди промяната:
20 221 кв. м, площ след промяната: 19 869 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.10.15:
нива, собственост на Димитрина Тотева Христова,
площ преди промяната: 3482 кв. м, площ след
промяната: 3236 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.10.16:
нива, собственост на Щерю Георгиев Граматиков и Никола Георгиев Граматиков, площ преди
промяната: 5420 кв. м, площ след промяната:
5330 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.10.17:
нива, собст веност на Щерион Православов
Драгнев, площ преди промяната: 5415 кв. м, площ
след промяната: 5328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.10.23:
нива, собственост на Шенол Шабан Яшар, площ
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преди промяната: 3476 кв. м, площ след промяната: 3379 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.10.24:
нива, собственост на Айлен Сами Яшар, площ
преди промяната: 3476 кв. м, площ след промяната: 3380 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.10.31:
нива, собственост на Денчо Колев Колев, площ
преди промяната: 3899 кв. м, площ след промяната: 3811 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.10.33:
гробищен парк, собственост на Община Поморие,
площ преди промяната: 4748 кв. м, площ след
промяната: 4723 кв. м;
VII. С. Медово, EKATTE 47651, общива Поморие,
одобрена със Заповед № РД-18-1475 от 9.08.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 47651.11.155:
площ: 2777 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 47651.11.156:
площ: 7310 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Поморие.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 47651.11.108:
нива, собственост на Пройка Димова Пишманова,
площ преди промяната: 2899 кв. м, площ след
промяната: 2890 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.11.123:
нива, собственост на Тодор Димов Кънев, площ
преди промяната: 8399 кв. м, площ след промяната: 8375 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.11.149:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 13 869 кв. м, площ след промяната: 13 834 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.11.154:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
36 492 кв. м, площ след промяната: 40 597 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.3:
нива, собственост на Цветанка Георгиева Иванова, площ преди промяната: 9995 кв. м, площ
след промяната: 9658 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.4:
нива, собственост на Калинка Колева Карабашева, площ преди промяната: 8992 кв. м, площ
след промяната: 8703 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.5:
нива, собственост на Георги Димитров Карабашев, Колю Димитров Карабашев и Султанка
Димитрова Жишева, площ преди промяната:
9035 кв. м, площ след промяната: 8785 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.6:
нива, собственост на Ангел Колев Костадинов,
площ преди промяната: 10 026 кв. м, площ след
промяната: 9777 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.7:
нива, собственост на Колю Костадинов Христов,
площ преди промяната: 10 010 кв. м, площ след
промяната: 9769 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.11:
нива, собственост на Петра Атанасова Караба-
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шева, площ преди промяната: 10 004 кв. м, площ
след промяната: 9876 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.12:
нива, собственост на „Елкримаха Ко“ – ЕООД,
площ преди промяната: 9997 кв. м, площ след
промяната: 9986 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.19:
нива, собственост на „Кефалос България Инвестмънтс“ – ЕООД, площ преди промяната:
10 002 кв. м, площ след промяната: 9735 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.20:
нива, собственост на „Кефалос България Инвестмънтс“ – ЕООД, площ преди промяната:
10 603 кв. м, площ след промяната: 10 478 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.21:
нива, собственост на „Кефалос България Инвестмънтс“ – ЕООД, площ преди промяната:
11 501 кв. м, площ след промяната: 11 322 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.22:
нива, собственост на „Ен.Уай.Експърт Пропъртис“ – ООД, площ преди промяната: 12 004 кв. м,
площ след промяната: 11 744 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.24:
нива, собственост на „Долена Естейтс“ – ООД,
площ преди промяната: 12 502 кв. м, площ след
промяната: 12 290 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.25:
нива, собственост на Колю Димов Тодоров, площ
преди промяната: 12 994 кв. м, площ след промяната: 12 899 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.26:
нива, собственост на Марин Цвятков Цвятков,
площ преди промяната: 13 001 кв. м, площ след
промяната: 12 789 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.97:
нива, собственост на „Пи Енд Ей Пропъртис
Бургас – 2008“, площ преди промяната: 9999 кв. м,
площ след промяната: 9973 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.99:
нива, собственост на „Кефалос България Инвестмънтс“ – ЕООД, площ преди промяната:
3335 кв. м, площ след промяната: 3262 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.104:
нива, собственост на Иван Панайотов Киров,
площ преди промяната: 5002 кв. м, площ след
промяната: 4760 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.106:
нива, собственост на Павлина Димитрова Маринова, площ преди промяната: 4999 кв. м, площ
след промяната: 4759 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.120:
нива, собственост на „Ен.Уай.Експърт Пропъртис“ – ООД, площ преди промяната: 5999 кв. м,
площ след промяната: 5897 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.121:
нива, собственост на „Ен.Уай.Експърт Пропъртис“ – ООД, площ преди промяната: 5998 кв. м,
площ след промяната: 5902 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.131:
нива, собственост на Васил Василев Павлов,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2758 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.12.134:
нива, собственост на „Флъд Енд Моран Дивелъпмънтс“ – ООД, площ преди промяната:
3000 кв. м, площ след промяната: 2804 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.13.1:
нива, собственост на Петра Атанасова Вълчева,
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площ преди промяната: 22 015 кв. м, площ след
промяната: 21 954 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.13.4:
нива, собственост на Руска Панайотова Господинова, площ преди промяната: 10 013 кв. м, площ
след промяната: 9988 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.13.7:
нива, собственост на Галин Георгиев Кралчев
и Кремена Георгиева Кралчева, площ преди
промяната: 10 004 кв. м, площ след промяната:
9979 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.13.8:
нива, собственост на ЕТ „Ида-И – Иван Димов“,
площ преди промяната: 9997 кв. м, площ след
промяната: 9984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.13.111:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 1829 кв. м, площ след промяната:
1823 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.13.112:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
16 883 кв. м, площ след промяната: 18 787 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.143.4:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 6602 кв. м, площ след промяната: 6594 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.143.5: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната:
619 кв. м, площ след промяната: 542 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.143.6:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 31 867 кв. м, площ след промяната: 31 826 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.143.7: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 6637 кв. м,
площ след промяната: 6884 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.152.23: за
друг вид производствен, складов обект, собственост на Милчо Георгиев Николов, площ преди
промяната: 3266 кв. м, площ след промяната:
3245 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.152.33:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 46 500 кв. м, площ след промяната: 46 346 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.152.34:
за местен път, собственост на Община Поморие,
площ преди промяната: 2294 кв. м, площ след
промяната: 1126 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.243.23:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 2606 кв. м, площ след промяната:
2564 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.243.24:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 38 611 кв. м, площ след промяната: 38 533 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 47651.11.150:
площ: 10 485 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Поморие.
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VIII. С. Оризаре, EK AT TE 53822, община
Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-26
от 8.07.2005 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 53822.17.486:
площ: 116 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Несебър;
поземлен имот с идентификатор 53822.17.487:
площ: 12 924 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Несебър;
поземлен имот с идентификатор 53822.17.488:
площ: 1129 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Несебър;
поземлен имот с идентификатор 53822.17.489:
площ: 6617 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Несебър;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.656:
площ: 453 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Несебър;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.657:
площ: 7734 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Несебър.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 53822.17.319: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 31 064 кв. м, площ след промяната:
32 276 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.17.321: отводнителен канал, собственост на МЗГАР – ХМС,
площ преди промяната: 5572 кв. м, площ след
промяната: 5561 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.20:
овощна градина, собственост на Богдана Михайлова Боева, площ преди промяната: 1932 кв. м,
площ след промяната: 1911 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.21:
овощна градина, собственост на Веселин Христов
Казаков, площ преди промяната: 1164 кв. м, площ
след промяната: 1132 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.22:
овощна градина, собственост на Николина Митева
Нейчева, Златка Дойчева Великова, Василка Дойчева Василева, Николай Дойчев Дойчев и Нейка
Дойчева Бичкиджиева, площ преди промяната:
1171 кв. м, площ след промяната: 1142 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.23:
овощна градина, собственост на Костадин Стоянов Станчев, площ преди промяната: 1169 кв. м,
площ след промяната: 1141 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.24:
овощна градина, собственост на „Бора 2002“ – ООД,
и Жельо Янев Атанасов, площ преди промяната:
1177 кв. м, площ след промяната: 1148 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.25:
овощна градина, собственост на Матю Недков
Недков, площ преди промяната: 1174 кв. м, площ
след промяната: 1147 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.26:
овощна градина, собственост на Тодор Тотев Тодоров, площ преди промяната: 1179 кв. м, площ
след промяната: 1153 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 53822.18.28:
овощна градина, собственост на Дамянка Николова Николова, площ преди промяната: 1978 кв. м,
площ след промяната: 1929 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.29:
овощна градина, собственост на Иван Керчев
Вълков, площ преди промяната: 3590 кв. м, площ
след промяната: 3488 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.30:
овощна градина, собственост на Стоян Петков
Тенев, площ преди промяната: 1196 кв. м, площ
след промяната: 1160 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.31:
овощна градина, собственост на Мария Баева
Василева, площ преди промяната: 1203 кв. м,
площ след промяната: 1166 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.32:
овощна градина, собственост на Васил Иванов
Иванов, площ преди промяната: 1203 кв. м, площ
след промяната: 1166 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.33:
овощна градина, собственост на „Ермаска“ – ООД,
площ преди промяната: 1206 кв. м, площ след
промяната: 1170 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.34:
овощна градина, собственост на Райна Щерионова
Недева, площ преди промяната: 3670 кв. м, площ
след промяната: 3560 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.37:
овощна градина, собственост на Денка Младенова
Стайкова, Василка Младенова Тодорова и Иванка
Младенова Пипиникова, площ преди промяната:
2403 кв. м, площ след промяната: 2351 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.38:
овощна градина, собственост на Тодор Мицов
Тодоров, площ преди промяната: 1604 кв. м, площ
след промяната: 1572 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.39:
овощна градина, собственост на Недялка Колева
Орозова, площ преди промяната: 1602 кв. м, площ
след промяната: 1590 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.335:
лозе, собственост на Стоян Атанасов Георгиев,
площ преди промяната: 3441 кв. м, площ след
промяната: 3425 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.350:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Несебър, площ преди
промяната: 1810 кв. м, площ след промяната:
1788 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.376: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 39 884 кв. м, площ след промяната:
40 942 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.377:
за местен път, собственост на Община Несебър,
площ преди промяната: 1375 кв. м, площ след
промяната: 1353 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.391:
нива, собственост на Гичо Желязков Ковачев,
площ преди промяната: 5082 кв. м, площ след
промяната: 4957 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.392:
нива, собственост на Гичо Желязков Ковачев,
площ преди промяната: 5079 кв. м, площ след
промяната: 5069 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 53822.18.415:
овощна градина, собственост на Драганка Керчева
Янева, площ преди промяната: 1154 кв. м, площ
след промяната: 1146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.416:
овощна градина, собственост на Стоян Керчев
Керчев, площ преди промяната: 1154 кв. м, площ
след промяната: 1145 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.435:
овощна градина, собственост на Калинка Славова
Чорбаджиева, площ преди промяната: 1210 кв. м,
площ след промяната: 1176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.436:
овощна градина, собственост на Димитър Славов
Попов, площ преди промяната: 1210 кв. м, площ
след промяната: 1176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.486:
овощна градина, собственост на Васил Станчев
Василев и Мария Станчева Василева, площ преди
промяната: 1000 кв. м, площ след промяната:
971 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.487:
овощна градина, собственост на Тонка Василева
Керчева, площ преди промяната: 1821 кв. м, площ
след промяната: 1775 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.492:
нива, собственост на Атанас Николов Теохаров,
площ преди промяната: 3300 кв. м, площ след
промяната: 3275 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.493:
нива, собственост на Никола Георгиев Чаталбашев, площ преди промяната: 3999 кв. м, площ
след промяната: 3742 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.528:
овощна градина, собственост на Димитър Георгиев Зайков, площ преди промяната: 1187 кв. м,
площ след промяната: 1160 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.529:
овощна градина, собственост на Тодорка Вълчева Главчева, площ преди промяната: 1187 кв. м,
площ след промяната: 1159 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.19.151:
нива, собственост на Йорданка Василева Бекярова, площ преди промяната: 4388 кв. м, площ
след промяната: 4308 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.19.152:
нива, собственост на Величко Василев Неделчев,
площ преди промяната: 4388 кв. м, площ след
промяната: 4325 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53822.19.501:
нива, собственост на Иванка Славова Кирова,
площ преди промяната: 5418 кв. м, площ след
промяната: 5354 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 53822.17.24:
площ: 20 775 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Несебър;
поземлен имот с идентификатор 53822.18.358:
площ: 8865 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Несебър.
IX. С. Паницово, EK AT TE 55350, общ ина
Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-75 от
20.10.2009 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
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поземлен имот с идентификатор 55350.22.34:
площ: 238 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55350.200.36:
площ: 272 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 55350.22.17:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Несебър, площ преди
промяната: 3110 кв. м, площ след промяната:
1687 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.22.18: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 10 349 кв. м, площ след промяната:
11 646 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.22.20:
пасище, собственост на Община Несебър, площ
преди промяната: 23 132 кв. м, площ след промяната: 23 021 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.33.14: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 5110 кв. м, площ след промяната:
5491 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.33.15:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Несебър, площ преди
промяната: 1060 кв. м, площ след промяната:
1048 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.33.23:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Несебър, площ преди промяната: 660 кв. м, площ
след промяната: 352 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.43.33: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 6153 кв. м, площ след промяната:
6272 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.54.4: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Несебър, площ преди промяната:
238 кв. м, площ след промяната: 187 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.54.5:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Несебър, площ преди промяната: 689 кв. м, площ
след промяната: 679 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.83.21: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 8314 кв. м, площ след промяната:
8580 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.84.1:
пасище, собственост на Община Несебър, площ
преди промяната: 9997 кв. м, площ след промяната: 9919 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.84.17:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Несебър, площ преди
промяната: 1218 кв. м, площ след промяната:
1180 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.84.18:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Несебър, площ преди
промяната: 4080 кв. м, площ след промяната:
4039 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 55350.94.16: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Несебър, площ преди промяната:
944 кв. м, площ след промяната: 716 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.116.9:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Несебър, площ преди
промяната: 1761 кв. м, площ след промяната:
1561 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.116.10: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 5277 кв. м, площ след промяната:
5476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.117.28:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Несебър, площ преди
промяната: 2168 кв. м, площ след промяната:
1999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.117.29: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 8436 кв. м, площ след промяната:
8604 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.120.4:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Несебър, площ преди
промяната: 3401 кв. м, площ след промяната:
2973 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.120.5: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 9337 кв. м, площ след промяната:
9764 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.121.13:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Несебър, площ преди
промяната: 679 кв. м, площ след промяната:
339 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.121.14: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 814 кв. м, площ след промяната:
1154 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.122.21:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Несебър, площ преди
промяната: 1135 кв. м, площ след промяната:
1078 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.122.22: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 1848 кв. м, площ след промяната:
1905 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.200.7:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община Несебър, площ преди промяната:
818 615 кв. м, площ след промяната: 818 425 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.200.10:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община Несебър, площ преди промяната:
21 499 кв. м, площ след промяната: 21 389 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.200.13:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата чрез МЗХГ – ЮИДП, ДП – гр. Сливен – ТП „ДЛС гр. Несебър“, площ преди промяната: 2 804 499 кв. м, площ след промяната:
2 802 220 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 55350.200.14:
д ру г ви д д ървоп р оизвод и т е л на г ора , н я ма
да н н и за с обс т венос т, п лощ п ред и п ром яната: 1 383 369 кв. м, площ след промяната:
1 382 215 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.200.26:
пасище, собственост на Община Несебър, площ
преди промяната: 161 815 кв. м, площ след промяната: 161 555 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.200.29:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Несебър, площ преди промяната: 16 021 кв. м,
площ след промяната: 15 888 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.200.30: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 103 504 кв. м, площ след промяната:
107 503 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.202.7:
пасище, собственост на Община Несебър, площ
преди промяната: 19 517 кв. м, площ след промяната: 19 491 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55350.202.8:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Несебър, площ преди промяната: 32 582 кв. м,
площ след промяната: 32 463 кв. м.
X. Гр. Поморие, EKATTE 57491, община Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-36 от
29.04.20 09 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 57491.2.182:
площ: 24 390 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 57491.2.147:
за местен път, собственост на Община Поморие,
площ преди промяната: 25 132 кв. м, площ след
промяната: 1216 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57491.2.157: за
добив на въглища, собственост на „Мин Индъстри“ – ЕООД, площ преди промяната: 43 256 кв. м,
площ след промяната: 42 782 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57491.1.35:
нива, собственост на Наташка Иванова Чухлева-Славова и Мария Иванова Радева-Динева,
площ преди промяната: 11 043 кв. м, площ след
промяната: 10 677 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57491.1.346:
за местен път, собственост на Община Поморие,
площ преди промяната: 7117 кв. м, площ след
промяната: 6865 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57491.1.451:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 8884 кв. м, площ след промяната:
9502 кв. м.
X I. С. Тънково, E K AT T E 73571, о б щ и н а
Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-23
от 7.07.2005 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
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Пром я на в г ра н и ц и т е на с ъщес т ву ва щ и
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 73571.28.12:
пасище, собственост на Община Несебър, площ
преди промяната: 81 117 кв. м, площ след промяната: 81 020 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73571.28.17:
пасище, собственост на Община Несебър, площ
преди промяната: 3861 кв. м, площ след промяната: 3751 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73571.28.18:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Министерството на транспорта,
площ преди промяната: 10 592 кв. м, площ след
промяната: 10 842 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73571.28.21:
друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на Община
Несебър, площ преди промяната: 3267 кв. м,
площ след промяната: 3224 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
902
ЗАПОВЕД № РД-18-7
от 15 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Поляново, община Айтос, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

903

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-8
от 15 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Тополица, община Айтос, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

904

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-9
от 15 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Богутево, община Чепеларе, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

905

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК

БРОЙ 9

ЗАПОВЕД № РД-18-13
от 15 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Павелско, община Чепеларе, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
909

ЗАПОВЕД № РД-18-10
от 15 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Зорница, община Чепеларе,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-14
от 15 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-11
от 15 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Малево, община Чепеларе, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-15
от 16 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Александрово, община Смядово, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-12
от 15 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Орехово, община Чепеларе, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-16
от 16 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бял бряг, община Смядово, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-17
от 16 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Веселиново, община Смядово, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-21
от 16 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Риш, община Смядово, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

1055
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ЗАПОВЕД № РД-18-18
от 16 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Желъд, община Смядово, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-22
от 16 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Черни връх, община Смядово, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-19
от 16 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кълново, община Смядово, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-23
от 16 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Янково, община Смядово, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

1057
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ЗАПОВЕД № РД-18-20
от 16 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Ново Янково, община Смядово,
област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-24
от 17 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Горни Коритен, община Трекляно, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-25
от 17 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Долни Коритен, община Трекляно,
област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1063

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-26
от 17 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Драгойчинци, община Трекляно, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-3
от 17 януари 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във
връзка със заявление вх. № 09-95881/25.10.2019 г.
на СГКК – Монтана, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Златия, EK ATTE
31053, община Вълчедръм, одобрени със Заповед
№ РД-18-170 от 23.01.2018 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 31053.328.556:
площ: 32 020 кв. м, пасище, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.328.557:
площ: 73 889 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 31053.328.558:
площ: 8891 кв. м, пасище, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.355.482:
площ: 6725 кв. м, нива, собственост на Динка
Маринова Лакова;
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поземлен имот с идентификатор 31053.355.483:
площ: 1244 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.355.484:
площ: 1705 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.368.483:
площ: 460 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.374.510:
площ: 66 кв. м, пасище, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.374.511:
площ: 297 835 кв. м, пасище, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.374.512:
площ: 40 441 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 31053.374.513:
площ: 1002 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 31053.933.312:
площ: 661 кв. м, за местен път, собственост на
Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.933.313:
площ: 4668 кв. м, за местен път, собственост на
Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.933.315:
площ: 24 625 кв. м, пасище, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.933.316:
площ: 1754 кв. м, пасище, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.933.317:
площ: 1636 кв. м, за стопански двор, собственост
на Красимир Маринов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 31053.933.318:
площ: 35 562 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 31053.933.319:
площ: 86 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 31053.933.320:
площ: 843 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 31053.952.477:
площ: 3338 кв. м, нива, собственост на Валентина
Любенова Бошнякова;
поземлен имот с идентификатор 31053.952.478:
площ: 417 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.300.455:
площ: 3288 кв. м, за местен път, собственост на
Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.300.456:
площ: 4158 кв. м, пасище, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.302.223:
площ: 1234 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.302.224:
площ: 1393 кв. м, лозе, собственост на Красимир
Маринов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 31053.302.225:
площ: 1435 кв. м, лозе, собственост на Цветана
Станева Балиева;
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поземлен имот с идентификатор 31053.302.226:
площ: 1496 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.302.227:
площ: 6785 кв. м, за стопански двор, собственост
на Красимир Маринов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 31053.303.36:
площ: 790 кв. м, лозе, собственост на Красимир
Маринов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 31053.345.471:
площ: 9085 кв. м, нива, собственост на Георги
Ефремов Левянски;
поземлен имот с идентификатор 31053.345.472:
площ: 9130 кв. м, нива, собственост на „Агро
Финанс“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 31053.345.473:
площ: 8305 кв. м, нива, собственост на Мария
Станева Недялкова;
поземлен имот с идентификатор 31053.345.474:
площ: 5832 кв. м, нива, собственост на Марин
Маринов Лонгочев;
поземлен имот с идентификатор 31053.345.475:
площ: 3592 кв. м, нива, собственост на „Акрос – 2008“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 31053.345.476:
площ: 1223 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.475:
площ: 2504 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.476:
площ: 4781 кв. м, нива, собственост на Росица
Иванова Робова;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.477:
площ: 3371 кв. м, нива, собственост на Йордан
Кръстев Патрашков;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.478:
площ: 2190 кв. м, нива, собственост на Ница
Йонов Банчев;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.479:
площ: 3497 кв. м, нива, собственост на Красимир
Маринов Стоянов и Йон Ванчов Войтишев;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.480:
площ: 3297 кв. м, нива, собственост на „Акрос – 2008“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.481:
площ: 219 кв. м, нива, собственост на Красимир
Маринов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.482:
площ: 1232 кв. м, отводнителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.483:
площ: 876 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.484:
площ: 901 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.900.459:
площ: 1332 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.900.460:
площ: 6819 кв. м, за стопански двор, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 31053.900.461:
площ: 2495 кв. м, за стопански двор, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 31053.900.462:
площ: 8777 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
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поземлен имот с идентификатор 31053.929.228:
площ: 1081 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.929.229:
площ: 5066 кв. м, нива, собственост на Ефрем
Маринов Черечанов, Драгомир Кирилов Иванов
и Боян Станов Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.459:
площ: 1581 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.460:
площ: 359 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.461:
площ: 2241 кв. м, нива, собственост на „Агро
Финанс“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.462:
площ: 897 кв. м, нива, собственост на Борис
Матеев Дишев;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.463:
площ: 3068 кв. м, нива, собственост на Красимир
Маринов Стоянов и Митрана Ванчова Войтишева;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.464:
площ: 959 кв. м, нива, собственост на Санда
Георгиева Игнатова;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.465:
площ: 1206 кв. м, нива, собственост на Петър
Няцолов Михайлов;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.466:
площ: 1497 кв. м, нива, собственост на Иван
Минков Станев;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.467:
площ: 1655 кв. м, нива, собственост на Радостина
Рушкова Вълева;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.468:
площ: 1178 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.469:
площ: 1305 кв. м, отводнителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.470:
площ: 8611 кв. м, за складова база, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 31053.931.459:
площ: 1381 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.931.460:
площ: 433 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.931.461:
площ: 2961 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.931.462:
площ: 1523 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.931.463:
площ: 1236 кв. м, отводнителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 31053.933.314:
площ: 9464 кв. м, за местен път, собственост на
Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.946.493:
площ: 1402 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.946.494:
площ: 876 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм.
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2. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 31053.328.22:
площ: 74 328 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 31053.328.30:
площ: 10 226 кв. м, пасище, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.328.555:
площ: 32 890 кв. м, пасище, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.355.8:
площ: 6735 кв. м, нива, собственост на Динка
Маринова Лакова;
поземлен имот с идентификатор 31053.355.478:
площ: 1263 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.355.480:
площ: 2212 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.368.482:
площ: 638 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.374.1:
площ: 299 226 кв. м, пасище, собственост на
Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.374.309:
площ: 36 082 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 31053.933.1:
площ: 28 655 кв. м, пасище, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.933.2:
площ: 1722 кв. м, за стопански двор, собственост
на Красимир Маринов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 31053.933.21:
площ: 366 кв. м, пасище, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.933.37:
площ: 35 648 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 31053.933.45:
площ: 741 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 31053.933.311:
площ: 2462 кв. м, за местен път, собственост на
Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.952.13:
площ: 3361 кв. м, нива, собственост на Валентина
Любенова Бошнякова;
поземлен имот с идентификатор 31053.952.219:
площ: 1312 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.300.34:
площ: 5295 кв. м, пасище, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.300.454:
площ: 1248 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.302.37:
площ: 1395 кв. м, лозе, собственост на Красимир
Маринов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 31053.302.38:
площ: 1436 кв. м, лозе, собственост на Цветана
Станева Балиева;
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поземлен имот с идентификатор 31053.302.40:
площ: 1517 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.302.41:
площ: 6806 кв. м, за стопански двор, собственост
на Красимир Маринов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 31053.302.222:
площ: 2534 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.303.34:
площ: 792 кв. м, лозе, собственост на Красимир
Маринов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 31053.345.1:
площ: 9266 кв. м, нива, собственост на Георги
Ефремов Левянски;
поземлен имот с идентификатор 31053.345.2:
площ: 9303 кв. м, нива, собственост на „Агро
Финанс“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 31053.345.3:
площ: 8482 кв. м, нива, собственост на Мария
Станева Недялкова;
поземлен имот с идентификатор 31053.345.4:
площ: 5972 кв. м, нива, собственост на Марин
Маринов Лонгочев;
поземлен имот с идентификатор 31053.345.5:
площ: 3738 кв. м, нива, собственост на „Акрос – 2008“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 31053.345.216:
площ: 1276 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.345.464:
площ: 1831 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.1:
площ: 2612 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.5:
площ: 4901 кв. м, нива, собственост на Росица
Иванова Робова;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.6:
площ: 3451 кв. м, нива, собственост на Йордан
Кръстев Патрашков;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.7:
площ: 2245 кв. м, нива, собственост на Ница
Йонов Банчев;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.8:
площ: 3596 кв. м, нива, собственост на Красимир
Маринов Стоянов и Йон Ванчов Войтишев;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.9:
площ: 3404 кв. м, нива, собственост на „Акрос – 2008“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.10:
площ: 310 кв. м, нива, собственост на Красимир
Маринов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.229:
площ: 1249 кв. м, отводнителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.230:
площ: 888 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.346.463:
площ: 1576 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
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поземлен имот с идентификатор 31053.346.474:
площ: 927 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.900.20:
площ: 6929 кв. м, за стопански двор, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 31053.900.21:
площ: 2673 кв. м, за стопански двор, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 31053.900.22:
площ: 9020 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.900.458:
площ: 1367 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.929.5:
площ: 5408 кв. м, нива, собственост на Ефрем
Маринов Черечанов, Драгомир Кирилов Иванов
и Боян Станов Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 31053.929.227:
площ: 1114 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.12:
площ: 516 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.13:
площ: 2501 кв. м, нива, собственост на „Агро
Финанс“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.14:
площ: 990 кв. м, нива, собственост на Борис
Матеев Дишев;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.15:
площ: 3403 кв. м, нива, собственост на Красимир
Маринов Стоянов и Митрана Ванчова Войтишева;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.16:
площ: 1067 кв. м, нива, собственост на Санда
Георгиева Игнатова;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.17:
площ: 1345 кв. м, нива, собственост на Петър
Няцолов Михайлов;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.18:
площ: 1672 кв. м, нива, собственост на Иван
Минков Станев;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.19:
площ: 1851 кв. м, нива, собственост на Радостина
Рушкова Вълева;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.216:
площ: 1230 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.221:
площ: 1351 кв. м, отводнителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.224:
площ: 9176 кв. м, за складова база, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 31053.930.458:
площ: 1635 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.931.8:
площ: 657 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.931.12:
площ: 3490 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.931.216:
площ: 1557 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
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поземлен имот с идентификатор 31053.931.221:
площ: 1289 кв. м, отводнителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 31053.931.458:
площ: 1422 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.946.1:
площ: 1414 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 31053.946.228:
площ: 891 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-4
от 20 януари 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявления вх. № 09-52235/20.06.2019 г.,
вх. № 09-77550/3.09.2019 г. на СГКК – Монтана,
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-0220-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване
на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните
регистри на:
I. С. Липен, EKATTE 43730, община Монтана,
одобрени със Заповед № РД-18-85 от 12.01.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 43730.87.13:
площ: 9871 кв. м, нива, собственост на Славко
Евденов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 43730.87.14:
площ: 4913 кв. м, нива, собственост на Божин
Тодоров Гмурски;
поземлен имот с идентификатор 43730.87.15:
площ: 3724 кв. м, нива, собственост на Върбан
Костадинов Върбанов;
поземлен имот с идентификатор 43730.87.16:
площ: 6179 кв. м, нива, собственост на „Мек
Балкан“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 43730.88.72:
площ: 2934 кв. м, нива, собственост на Младен
Банков Мишов;
поземлен имот с идентификатор 43730.88.73:
площ: 2913 кв. м, нива, собственост на „Агро
Финанс“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 43730.88.74:
площ: 4895 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов и Спас Георгиев Пекьов;
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поземлен имот с идентификатор 43730.88.75:
площ: 5930 кв. м, нива, собственост на Аврам
Василев Кажалянски;
поземлен имот с идентификатор 43730.88.76:
площ: 3964 кв. м, нива, собственост на Росен
Георгиев Христов;
поземлен имот с идентификатор 43730.88.77:
площ: 4968 кв. м, нива, собственост на Владин
Найденов Гоцов;
поземлен имот с идентификатор 43730.88.78:
площ: 4966 кв. м, нива, собственост на Пламен
Лазаров Първанов и Вачо Бойков Мишов;
поземлен имот с идентификатор 43730.88.79:
площ: 2993 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 43730.300.60:
площ: 4776 кв. м, нива, собственост на Спаса
Николова Антова и Роза Николова Първанова;
поземлен имот с идентификатор 43730.300.61:
площ: 879 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов и Спас Георгиев Пекьов;
поземлен имот с идентификатор 43730.300.62:
площ: 1874 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 43730.300.63:
площ: 2597 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 43730.300.57:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Монтана, площ преди
промяната: 1141 кв. м, площ след промяната:
1140 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 43730.87.1:
площ: 10 003 кв. м, нива, собственост на Славко
Евденов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 43730.87.2:
площ: 5000 кв. м, нива, собственост на Божин
Тодоров Гмурски;
поземлен имот с идентификатор 43730.87.3:
площ: 3800 кв. м, нива, собственост на Върбан
Костадинов Върбанов;
поземлен имот с идентификатор 43730.87.4:
площ: 6300 кв. м, нива, собственост на „Мек
Балкан“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 43730.88.19:
площ: 5001 кв. м, нива, собственост на Пламен
Лазаров Първанов и Вачо Бойков Мишов;
поземлен имот с идентификатор 43730.88.20:
площ: 5006 кв. м, нива, собственост на Владин
Найденов Гоцов;
поземлен имот с идентификатор 43730.88.24:
площ: 4001 кв. м, нива, собственост на Росен
Георгиев Христов;
поземлен имот с идентификатор 43730.88.25:
площ: 6000 кв. м, нива, собственост на Аврам
Василев Кажалянски;
поземлен имот с идентификатор 43730.88.27:
площ: 4999 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов и Спас Георгиев Пекьов;
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поземлен имот с идентификатор 43730.88.30:
площ: 3001 кв. м, нива, собственост на „Агро
Финанс“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 43730.88.31:
площ: 3000 кв. м, нива, собственост на Младен
Банков;
поземлен имот с идентификатор 43730.88.71:
площ: 3888 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 43730.300.10:
площ: 900 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов и Спас Георгиев Пекьов;
поземлен имот с идентификатор 43730.300.17:
площ: 4911 кв. м, нива, собственост на Спаса
Николова Антова и Роза Николова Първанова;
поземлен имот с идентификатор 43730.300.27:
площ: 684 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 43730.300.59:
площ: 1881 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана.
II. С. Трифоново, EK ATTE 73167, община
Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-429
от 14.02.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 73167.4.83:
площ: 7931 кв. м, нива, собственост на „Агро
35“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.4.84:
площ: 1095 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.7.277:
площ: 4459 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.7.278:
площ: 10 181 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.8.279:
площ: 9971 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Кметство – с. Трифоново;
поземлен имот с идентификатор 73167.8.280:
площ: 1417 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 73167.8.281:
площ: 285 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 73167.8.282:
площ: 242 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 73167.8.283:
площ: 14 283 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 73167.11.6:
площ: 1866 кв. м, лозе, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.16.5:
площ: 660 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.16.6:
площ: 7987 кв. м, пасище, собственост на „Агро
35“ – ЕООД;
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поземлен имот с идентификатор 73167.16.7:
площ: 993 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.16.8:
площ: 3796 кв. м, нива, собственост на „Омега
Агро Инвест“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.29.3:
площ: 6979 кв. м, нива, собственост на „Агро
35“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.30.32:
площ: 6668 кв. м, нива, собственост на „Агро
35“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.30.33:
площ: 7905 кв. м, нива, собственост на Христо
Алексов Христов;
поземлен имот с идентификатор 73167.30.34:
площ: 5950 кв. м, нива, собственост на Димитър
Тодоров Младенов Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 73167.30.35:
площ: 2826 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.55.289:
площ: 8302 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.60.280:
площ: 3635 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.60.281:
площ: 1320 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.75.26:
площ: 758 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.75.27:
площ: 674 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.75.28:
площ: 792 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.75.29:
площ: 5356 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.96.110:
площ: 8975 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.96.111:
площ: 1914 кв. м, нива, собственост на Найден
Илиев Найденов;
поземлен имот с идентификатор 73167.96.112:
площ: 592 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.96.113:
площ: 879 кв. м, нива, собственост на Найден
Илиев Найденов;
поземлен имот с идентификатор 73167.75.30:
площ: 4418 кв. м, нива, собственост на Румен
Георгиев Бонев;
поземлен имот с идентификатор 73167.75.31:
площ: 1962 кв. м, нива, собственост на Кирил
Първанов Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 73167.75.32:
площ: 2319 кв. м, нива, собственост на Румен
Георгиев Бонев;
поземлен имот с идентификатор 73167.75.33:
площ: 2439 кв. м, нива, собственост на Николица
Цонова Пешова;
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поземлен имот с идентификатор 73167.78.14:
площ: 6679 кв. м, нива, собственост на Любомир
Иванов Танков;
поземлен имот с идентификатор 73167.78.15:
площ: 3066 кв. м, нива, собственост на Серафим
Иванов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 73167.78.16:
площ: 2611 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.82.3:
площ: 12 733 кв. м, пасище, собственост на Кметство – с. Трифоново;
поземлен имот с идентификатор 73167.83.28:
площ: 3048 кв. м, нива, собственост на Иво Христов Радков и Крум Христов Радков;
поземлен имот с идентификатор 73167.101.129:
площ: 9564 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.113.44:
площ: 8393 кв. м, пасище, собственост на Валентин Николов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 73167.113.45:
площ: 91 319 кв. м, пасище, собственост на Кметство – с. Трифоново;
поземлен имот с идентификатор 73167.113.46:
площ: 15 903 кв. м, ливада, собственост на
„Зед – 3“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.122.285:
площ: 3523 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.131.22:
площ: 10 537 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.133.40:
площ: 10 144 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.133.41:
площ: 16 129 кв. м, пасище, собственост на Кметство – с. Трифоново;
поземлен имот с идентификатор 73167.133.42:
площ: 1006 кв. м, пасище, собственост на Кметство – с. Трифоново;
поземлен имот с идентификатор 73167.133.43:
площ: 3534 кв. м, пасище, собственост на Кметство – с. Трифоново;
поземлен имот с идентификатор 73167.133.44:
площ: 4697 кв. м, пасище, собственост на Кметство – с. Трифоново;
поземлен имот с идентификатор 73167.133.45:
площ: 4420 кв. м, пасище, собственост на Кметство – с. Трифоново;
поземлен имот с идентификатор 73167.133.46:
площ: 1134 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.133.47:
площ: 241 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 73167.137.296:
площ: 6434 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.137.297:
площ: 9340 кв. м, нива, собственост на Трендафил
Георгиев Митров;
поземлен имот с идентификатор 73167.137.298:
площ: 2565 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов и Гаврил Иванов Томов;

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 73167.137.299:
площ: 3995 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 73167.137.300:
площ: 9291 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 73167.137.301:
площ: 10 988 кв. м, за местен път, собственост
на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.141.300:
площ: 1687 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.141.301:
площ: 7791 кв. м, нива, собственост на „Омега
Агроинвест“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.141.302:
площ: 877 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.141.303:
площ: 6887 кв. м, нива, собственост на „Агро
35“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.141.304:
п лощ: 31 498 к в. м , н и в а , с о б с т в ено с т н а
„С.И.Г.“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.141.305:
п л о щ : 42 42 к в . м , н и в а , с о б с т в е н о с т н а
„С.И.Г.“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.141.306:
площ: 3251 кв. м, нива, собственост на Милан
Георгиев Дзиков;
поземлен имот с идентификатор 73167.141.307:
площ: 3636 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.142.179:
площ: 9994 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.142.180:
площ: 1656 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 73167.146.3:
площ: 1275 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.146.4:
площ: 5201 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.149.36:
площ: 10 900 кв. м, нива, собственост на Цветанка
Петрова Петренова;
поземлен имот с идентификатор 73167.149.37:
площ: 5177 кв. м, нива, собственост на Димитър
Трифонов Трифонов;
поземлен имот с идентификатор 73167.149.38:
площ: 5332 кв. м, нива, собственост на Петко
Михайлов Младенов;
поземлен имот с идентификатор 73167.149.39:
площ: 6039 кв. м, нива, собственост на Георги
Стоянов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 73167.149.40:
площ: 6330 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.149.41:
площ: 16 543 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 73167.149.42:
площ: 7927 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 73167.154.24:
площ: 15 507 кв. м, нива, собственост на Боян
Георгиев Панов;
поземлен имот с идентификатор 73167.154.25:
площ: 5157 кв. м, нива, собственост на Кристина
Георгиева Славейкова;
поземлен имот с идентификатор 73167.154.26:
площ: 3395 кв. м, нива, собственост на Петър
Ангелов Пенков;
поземлен имот с идентификатор 73167.154.27:
площ: 373 кв. м, нива, собственост на Румен
Георгиев Бонев;
поземлен имот с идентификатор 73167.154.28:
площ: 111 кв. м, нива, собственост на Румен
Георгиев Бонев;
поземлен имот с идентификатор 73167.154.29:
площ: 254 кв. м, нива, собственост на Румен
Георгиев Бонев;
поземлен имот с идентификатор 73167.156.19:
площ: 1327 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.156.20:
площ: 1976 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.156.21:
площ: 2090 кв. м, нива, собственост на Евтим
Първанов Стефанов;
поземлен имот с идентификатор 73167.156.22:
площ: 8875 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 73167.156.23:
площ: 5374 кв. м, за бензиностанция, газостанция,
метанстанция, собственост на „К 73“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.156.24:
площ: 1096 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 73167.156.25:
площ: 2563 кв. м, нива, собственост на „Агро
35“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.180.306:
площ: 9552 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.197.303:
площ: 754 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 73167.197.304:
площ: 526 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 73167.197.305:
площ: 71 594 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 73167.202.7:
площ: 8443 кв. м, пасище, собственост на Банко
Свиленов Велков;
поземлен имот с идентификатор 73167.202.8:
площ: 1937 кв. м, пасище, собственост на Теофил
Петров Петков;
поземлен имот с идентификатор 73167.202.9:
площ: 2108 кв. м, пасище, собственост на Трифон
Трифонов Кузманов;
поземлен имот с идентификатор 73167.207.193:
площ: 5456 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 73167.207.194:
площ: 10 694 кв. м, за местен път, собственост
на Община Монтана;
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сграда с идентификатор 73167.156.23.1: площ:
6 кв. м, сграда за енергопроизводство, собственост
на „К 73“ – ООД.
2. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 73167.4.7:
площ: 1506 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.4.34:
площ: 8004 кв. м, нива, собственост на „Агро
35“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.7.7:
площ: 4873 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.7.276:
площ: 10 205 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.8.1:
площ: 10 237 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на Кметство – с. Трифоново;
поземлен имот с идентификатор 73167.8.278:
площ: 13 200 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 73167.11.1:
площ: 1904 кв. м, лозе, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.16.1:
площ: 1095 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.16.2:
площ: 8600 кв. м, пасище, собственост на „Агро
35“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.16.3:
площ: 4000 кв. м, нива, собственост на „Омега
Агро Инвест“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.16.4:
площ: 1042 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.29.2:
площ: 6995 кв. м, нива, собственост на „Агро
35“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.30.1:
площ: 6004 кв. м, нива, собственост на Димитър
Тодоров Младенов Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 73167.30.11:
площ: 7999 кв. м, нива, собственост на Христо
Алексов Христов;
поземлен имот с идентификатор 73167.30.15:
площ: 6900 кв. м, нива, собственост на „Агро
35“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.30.26:
площ: 2838 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.55.288:
площ: 8331 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.60.1:
площ: 3677 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.60.279:
площ: 1338 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.75.21:
площ: 7275 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 73167.96.1:
площ: 700 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.96.96:
площ: 1986 кв. м, нива, собственост на Найден
Илиев Найденов;
поземлен имот с идентификатор 73167.96.103:
площ: 999 кв. м, нива, собственост на Найден
Илиев Найденов;
поземлен имот с идентификатор 73167.96.108:
площ: 8979 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.75.11:
площ: 2443 кв. м, нива, собственост на Николица
Цонова Пешова;
поземлен имот с идентификатор 73167.75.19:
площ: 2415 кв. м, нива, собственост на Румен
Георгиев Бонев;
поземлен имот с идентификатор 73167.75.24:
площ: 2000 кв. м, нива, собственост на Кирил
Първанов Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 73167.75.25:
площ: 5657 кв. м, нива, собственост на Румен
Георгиев Бонев;
поземлен имот с идентификатор 73167.78.10:
площ: 7024 кв. м, нива, собственост на Любомир
Иванов Танков;
поземлен имот с идентификатор 73167.78.12:
площ: 5143 кв. м, нива, собственост на Серафим
Иванов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 73167.78.13:
площ: 3350 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.82.1:
площ: 12 794 кв. м, пасище, собственост на Кметство – с. Трифоново;
поземлен имот с идентификатор 73167.83.25:
площ: 3050 кв. м, нива, собственост на Иво Христов Радков и Крум Христов Радков;
поземлен имот с идентификатор 73167.101.128:
площ: 9934 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.113.16:
площ: 8879 кв. м, пасище, собственост на Валентин Николов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 73167.113.22:
площ: 91 362 кв. м, пасище, собственост на Кметство – с. Трифоново;
поземлен имот с идентификатор 73167.113.24:
площ: 15 913 кв. м, ливада, собственост на
„Зед – 3“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.122.284:
площ: 3538 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.131.18:
площ: 12 238 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.133.35:
площ: 10 747 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.133.36:
площ: 22 758 кв. м, пасище, собственост на Кметство – с. Трифоново;
поземлен имот с идентификатор 73167.133.37:
площ: 16 040 кв. м, пасище, собственост на Кметство – с. Трифоново;
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поземлен имот с идентификатор 73167.133.38:
площ: 1136 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.133.39:
площ: 247 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 73167.137.3:
площ: 9355 кв. м, нива, собственост на Трендафил
Георгиев Митров;
поземлен имот с идентификатор 73167.137.6:
площ: 9328 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 73167.137.11:
площ: 4619 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 73167.137.12:
площ: 2616 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов и Гаврил Иванов Томов;
поземлен имот с идентификатор 73167.137.13:
площ: 6627 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.137.295:
площ: 8125 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.141.1:
площ: 3398 кв. м, нива, собственост на Милан
Георгиев Дзиков;
поземлен имот с идентификатор 73167.141.2:
п лощ: 4 495 к в. м, н и ва , с о б с т вено с т на
„С.И.Г.“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.141.5:
п лощ: 31 9 0 2 к в. м , н и ва , с о б с т в ено с т н а
„С.И.Г.“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.141.6:
площ: 894 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.141.7:
площ: 7404 кв. м, нива, собственост на „Агро
35“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.141.8:
площ: 7805 кв. м, нива, собственост на „Омега
Агроинвест“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.141.71:
площ: 3645 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.141.76:
площ: 1690 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.142.1:
площ: 10 114 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.142.178:
площ: 1668 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 73167.146.1:
площ: 5545 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.146.2:
площ: 1313 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.149.20:
площ: 6181 кв. м, нива, собственост на Георги
Стоянов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 73167.149.21:
площ: 5701 кв. м, нива, собственост на Петко
Михайлов Младенов;
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поземлен имот с идентификатор 73167.149.22:
площ: 5212 кв. м, нива, собственост на Димитър
Трифонов Трифонов;
поземлен имот с идентификатор 73167.149.25:
площ: 2020 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.149.26:
площ: 10 922 кв. м, нива, собственост на Цветанка
Петрова Петренова;
поземлен имот с идентификатор 73167.149.33:
площ: 7963 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.149.34:
площ: 16 644 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 73167.149.35:
площ: 7375 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.154.17:
площ: 3398 кв. м, нива, собственост на Петър
Ангелов Пенков;
поземлен имот с идентификатор 73167.154.18:
площ: 5302 кв. м, нива, собственост на Кристина
Георгиева Славейкова;
поземлен имот с идентификатор 73167.154.19:
площ: 15 515 кв. м, нива, собственост на Боян
Георгиев Панов;
поземлен имот с идентификатор 73167.154.20:
площ: 2036 кв. м, нива, собственост на Румен
Георгиев Бонев;
поземлен имот с идентификатор 73167.156.1:
площ: 5400 кв. м, за бензиностанция, газостанция,
метанстанция, собственост на „К 73“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.156.5:
площ: 8997 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 73167.156.8:
площ: 2197 кв. м, нива, собственост на Евтим
Първанов Стефанов;
поземлен имот с идентификатор 73167.156.9:
площ: 2599 кв. м, нива, собственост на „Агро
35“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 73167.156.14:
площ: 1198 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 73167.156.17:
площ: 2092 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.156.18:
площ: 1760 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.180.305:
площ: 9581 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.197.302:
площ: 49 466 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 73167.202.1:
площ: 2201 кв. м, пасище, собственост на Трифон
Трифонов Кузманов;
поземлен имот с идентификатор 73167.202.2:
площ: 2001 кв. м, пасище, собственост на Теофил
Петров Петков;
поземлен имот с идентификатор 73167.202.3:
площ: 8517 кв. м, пасище, собственост на Банко
Свиленов Велков;
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поземлен имот с идентификатор 73167.207.11:
площ: 10 746 кв. м, за местен път, собственост
на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 73167.207.192:
площ: 5606 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
сграда с идентификатор 73167.156.1.1: площ:
6 кв. м, сграда за енергопроизводство, собственост
на „К 73“ – ООД.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3639-П
от 23 януари 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост,
и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в
капитала или търговски дружества, чиито дялове
или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в
капитала (Наредба за електронната платформа),
Решение № 1603 от 26.02.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 20 от 2015 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и протоколно решение № 5906 от 23.01.2020 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия и
контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права
за управление на областния управител на област Добрич, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 40097.501.196, с площ 1850 кв. м,
намиращ се в с. Крушари, община Крушари,
област Добрич, ведно с построената в имотa
сграда с идентификатор 40097.501.196.1, на един
етаж, със застроена площ 298 кв. м (наричан
по-нататък „имота“), да се извърши чрез елект ронен т ърг на елект ронната платформа за
продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 18 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 2000 лв. (без включен ДДС) или равно
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стойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за публичните
предприятия и контрол, в срока и съгласно
изискванията на правилата за провеждане на
електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 14 ч. българско време
и е с продължителност един астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

1083

Изпълнителен директор:
П. Александрова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-20-7706-8
от 9 януари 2020 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията нареждам:
I. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Боровец-север, землище кв.
Галата, община Варна, област Варна, като една
част от имотите по този план представляват
земеделска земя, а останалата част попадат в
околовръстния полигон на селищно образувание
по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ, в частта относно
новообразу вани имоти и регистри към тях,
както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
23.01.2014 г. решение № 5634 от 10.12.2013 г. по гр.
дело № 17671/2012 г. на Варненския районен съд:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Варна,
област Варна, като една част от имотите по този
план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
За НИ № 750 с площ 881,32 кв. м в регистъра
като собственик се заличават вписаните като
собственици: „Станислав Димитров Максимов с
документ за собственост н.а.“ и „Георги Димитров
Максимов с документ за собственост н.а.“ и като
съсобственици се вписват: „Васил Стоименов
Максимов за 2/3 ид.ч. с документи за собственост
н.а.“ и „Георги Димитров Максимов за 1/3 ид.ч.
с документ за собственост н.а.“.
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Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
17.04.2014 г. решение № 4956 от 8.11.2013 г. по гр.
дело № 17628/2012 г. на Варненския районен съд:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Варна,
област Варна, като една част от имотите по този
план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
За НИ № 2749 с площ 884,30 кв. м по ПНИ в
регистъра се заличават вписаните като собственици „Станислав Димитров Максимов с н.а.“ и
„Георги Димитров Максимов с н.а.“ и като съсобственици се вписват: „Станислав Димитров
Максимов за 2/3 ид.ч. с документ за собственост
н.а.“ и „Георги Димитров Максимов за 1/3 ид.ч.
с документ за собственост н.а.“.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Областен управител:
Ст. Пасев

ЗАПОВЕД № РД-20-7706-9
от 9 януари 2020 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание, местност Ален
мак, землище кв. Виница, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влезли в законна сила на
26.11.2005 г.: решение № 587 от 6.06.2005 г. по адм.
дело № 928/2004 г. на Варненския окръжен съд
и решение № 1085 от 7.10.2005 г. на Варненския
окръжен съд за поправка на очевидна фактическа
грешка в решение № 587 от 6.06.2005 г. по адм.
дело № 928/2004 г. на Варненския окръжен съд:
В първоначално одобрения план на новообразуваните имоти на селищно образувание, местност
Ален мак, землище кв. Виница, община Варна,
област Варна, се извършват следните промени:
За новообразуван имот № 1263 с площ 671 кв. м
в регистъра се заличава вписаният за собственик
Енчо Стефанов Георгиев с нотариален акт, изд.
Варненски нотариат, и като собственик се вписва
Стефан Енчев Бояджиев с документ за собственост – нотариален акт. За сградите в имота като
собственик се вписва Стефан Енчев Бояджиев.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
II. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на местност Боровец-север, землище кв. Галата,
община Варна, област Варна, като една част от
имотите по този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2
от ПЗРЗСПЗЗ, в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
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1. В изпълнение на: 1) влязло в законна сила
на 28.05.2013 г. решение № 1938 от 24.04.2013 г. по
гр. дело № 17431/2012 г. на Районния съд – Варна;
2) влязло в законна сила на 24.06.2014 г. решение
№ 2890 от 31.05.2014 г. по гр. дело № 442/2014 г.
на Районния съд – Варна; 3) влязъл в законна
сила на 19.06.2014 г. протокол от съдебно заседание от 11.06.2014 г. по гр. дело № 17528/2012 г.
на Районния съд – Варна, с който е одобрено
постигнатото между страните споразумение по
чл. 178 от АПК:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Варна,
област Варна, като една част от имотите по този
план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
Заличават се новообразувани имоти № 3333,
2034, 3335 и се новообразуват следните имоти с
временни номера:
Имот № 5401.-1 с площ 64 кв. м и в регистъра като собственик се вписва „неустановен
собственик“.
Имот № 5401.-2 с площ 1397 кв. м и в регистъра като собственик се вписва „насл. Хараламби
Иванов Генов“ с документ за собственост „Решение на ОСЗГ – Варна, с което е изменено и
допълнено решение на ПК – Варна“.
Имот № 5401.-3 с площ 498 кв. м и в регистъра като собственик се вписва „насл. Хараламби
Иванов Генов“ с документ за собственост „Решение на ОСЗГ – Варна, с което е изменено и
допълнено решение на ПК – Варна“.
Имот № 5401.-4 с площ 1240 кв. м и в регистъра като собственик се вписва „насл. Хараламби
Иванов Генов“ с документ за собственост „Решение на ОСЗГ – Варна, с което е изменено и
допълнено решение на ПК – Варна“.
НИ № 5 става с площ 51 456 кв. м и в регистъра не се променят вписаните данни за:
НТП – улица; собственик – Община Варна, без
вписан документ за собственост.
НИ № 2034 става с площ 727 кв. м и в регистъра
не се променя вписаната като собственик „Нелка
Димитрова Зеленкова с документ за собственост
нотариален акт“.
За НИ № 2035 с площ 570 кв. м в регистъра
се заличава вписаният като собственик „Манчо
Хараламбиев Генов с н.а.“ и като собственик се
вписва „Георги Маринов Зеленков с нотариален
акт на Службата по вписванията – Варна“.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
12.09.2013 г. решение № 2904 от 17.06.2013 г. по адм.
дело № 17205/2012 г. на Районния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Варна,
област Варна, като една част от имотите по този
план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
За НИ № 2968 с площ 651,87 кв. м по ПНИ
(съответно ПИ с идентификатор 10135.5401.2968
с площ 651,87 кв. м по КККР) в регистъра на
имотите се заличава вписаният като собстве-
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ник „Драгостин Николов Тодоров с документ за
собственост н.а.“ и като собственици се вписват:
„Йордан Стоянов Георгиев с н.а.“ и „Ксения
Йорданова Георгиева с н.а.“.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
3. В изпълнение на влязло в законна сила на
22.11.2013 г. решение № 4575 от 30.10.2013 г. по адм.
дело № 17760/2012 г. на Районния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Варна,
област Варна, като една част от имотите по този
план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
За НИ № 2944 (КР 5401) с площ 993,56 кв. м
по П Н И (с ъ о т в е т но П И с и ден т ифи к ат ор
10135.5401.2944 с площ 993,42 кв. м по КККР) в
регистъра на имотите се заличава „неидентифициран“ и като собственици се вписват: „Игнат
Жеков Мирев с договор за делба на Службата
по вписванията – Варна“, и „Димитричка Боева
Мирева с договор за делба на Службата по вписванията – Варна“.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
4. В изпълнение на влязло в законна сила
на 24.07.2013 г. решение № 3133 от 28.06.2013 г.
по адм. дело № 17534/2012 г. на Районния съд –
Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Варна,
област Варна, като една част от имотите по този
план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
За НИ № 2945 (КР 5401) с площ 993,60 кв. м
по П Н И (с ъ о т в е т но П И с и ден т ифи к ат ор
10135.5401.2945 с площ 993,48 кв. м по КККР) в
регистъра на имотите се заличава „неидентифициран“ и като собственик се вписва „Димитричка
Боева Мирева с н.а. на Службата по вписванията – Варна“.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІII. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание, местност Виница-север, землище кв. Виница, община Варна,
област Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
21.08.2008 г. решение № 522 от 23.07.2008 г. по адм.
дело № 1561/2006 г. на Окръжния съд – Варна:
В първоначално одобрения план на новообразуваните имоти на СО м. Виница-север, землище
кв. Виница, община Варна, област Варна, се
извършват следните промени:
Заличават се новообразувани имоти № 239 и
№ 592 по ПНИ.
Новообразува се имот № 687 с площ 893 кв. м
и в регистъра към ПНИ като собственик се вписва
„Станислав Тодоров Кафеджиев с документ за
собственост н.а.“.
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Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
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ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № РД-12-58
от 17 януари 2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 310,
ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното
образование, Решение № 38 от 16.01.2020 г. на
Общинския съвет – гр. Нова Загора, нареждам:
Да се именуват детските градини по малките
населени места на територията на община Нова
Загора, както следва:
№

Населено
място

1. Асеновец

Институция

Наимено
вание

Детска градина „Усмивка“

2. Богданово Детска градина „Вълшебен
свят“
3. Дядово

Детска градина „Дядовата ръкавичка“

4. Еленово

Детска градина

5. Караново

Детска градина

„Патиланци“

6. Коньово

Детска градина

„Веселушко“

7. Кортен

Детска градина „Бърборино“

8. Любенец

Детска градина

„Щастливо
детство“

„Мечтатели“

9. Любенова Детска градина „Приказен
махала
свят“
10. Млекарево Детска градина

„Детство“

11. Полско
Пъдарево

Детска градина „Еделвайс“

12. Радецки

Детска градина „Детелина“

13. Стоил
войвода

Детска градина „Малчугани“

14. Събрано

Детска градина „Звездичка“

15. Съдиево

Детска градина „Дъга“

16. Съдийско
поле

Детска градина „Звездица“

Настоящата заповед да се доведе до знанието
на директорите на съответните детски градини.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Соня Петрова – началник на отдел
„ОМДСЗСП“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.

930

Кмет:
Н. Грозев
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАПОВЕД № РД-15-17
от 21 януари 2020 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и протокол № 3 от
21.01.2020 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти за следните местности:
в землището на с. Лозево, община Шумен,
местност Под гората, к.р. № 22, ПИ 5, с обща
площ 4,507 дка;
в землището на с. Ивански, община Шумен,
местност Аврадалък, к.р. 33, ПИ 45, ПИ 80, местност Бийрема, к.р. 38, ПИ 52, ПИ 28, к.р. 40, ПИ 1,
ПИ 66, местност Велев рът, к.р. 8, ПИ 2, к.р. 9,
ПИ 3, к.р. 1, ПИ 1, ПИ 6, ПИ 9, к.р. 9, ПИ 7,
местност Дърварски път, к.р. 59, ПИ 15, ПИ 21,
к.р. 60, ПИ 1, ПИ 10, ПИ 11, ПИ 2, ПИ 3, ПИ 4,
ПИ 9, к.р. 61, ПИ 44, ПИ 46, ПИ 47, к.р. 59, ПИ
22, ПИ 24, ПИ 26, ПИ 3, ПИ 5, ПИ 7, к.р. 60,
ПИ 6, к.р. 61, ПИ 16, ПИ 17, ПИ 19, ПИ 20, ПИ
38, ПИ 40, ПИ 41, ПИ 48, местност Дядо Дечова
чешма, к.р. 72, ПИ 10, местност Миткова могила,
к.р. 40, ПИ 116, ПИ 119, ПИ 120, ПИ 121, ПИ 122,
ПИ 123, ПИ 124, ПИ 125, ПИ 126, ПИ 133, ПИ
27, ПИ 36, ПИ 37, ПИ 38, ПИ 40, ПИ 41, ПИ 42,
ПИ 44, ПИ 49, к.р. 44, ПИ 1, ПИ 3, к.р. 63, ПИ
13, ПИ 14, ПИ 4, ПИ 5, к.р. 40, ПИ 110, ПИ 111,
ПИ 112, ПИ 23, ПИ 24, ПИ 25, ПИ 29, ПИ 31,
ПИ 34, к.р. 43, ПИ 1, ПИ 2, ПИ 3, к.р. 44, ПИ 2,
к.р. 61, ПИ 1, ПИ 10, ПИ 11, ПИ 2, ПИ 26, ПИ
28, ПИ 29, ПИ 3, ПИ 4, ПИ 6, ПИ 7, ПИ 8, к.р.
63, ПИ 10, ПИ 11, ПИ 6, ПИ 7, ПИ 9, местност
Мочура, к.р. 37, ПИ 1, местност Обрятков чеир,
к.р. 34, ПИ 38, ПИ 101, к.р. 4, ПИ 1, местност
Парапанда, к.р. 40, ПИ 43, к.р. 46, ПИ 34, ПИ
37, ПИ 38, ПИ 53, ПИ 54, к.р. 31, ПИ 5, к.р. 40,
ПИ 100 и местност Чобанова нива, к.р. 55, ПИ 2,
ПИ 3, к.р. 66, ПИ 5, к.р. 57, ПИ 1, к.р. 66, ПИ 8,
с обща площ 127,06 дка.
Жалби срещу одобрените планове на ново
образуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител
на област Шумен пред Районния съд – Шумен, в
14-дневен срок от обнародването на настоящата
заповед в „Държавен вестник“.
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Областен управител:
Ст. Желев

863. – Прокурорската колегия на Висшия
съдебен съвет реши:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебна власт, както
следва:
1.1. Административен ръководител – военноапелативен прокурор на Военно-апелативната
прокуратура – изтичащ мандат.
1.2. Административен ръководител – окръжен
прокурор на Окръжната прокуратура – Габрово – изтичащ мандат.
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1.3. Административен ръководител – окръжен
прокурор на Окръжната прокуратура – Пазарджик – изтичащ мандат.
1.4. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – гр. Елин
Пелин – изтичащ мандат.
1.5. Административен ръководител – районен прокурор на Районната прокуратура – Ямбол – изтичащ мандат.
1.6. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Оряхово – свободна длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен
вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за
назначаване на административен ръководител
на съответния орган на съдебната власт. Към
предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител,
която трябва да съдържа: лична мотивация за
заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване
на достиженията и проблемите в досегашната
му дейност, набелязване на цели за развитието
и мерки за тяхното достигане; удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за
имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
995
11. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с постановление № 66 от 29.11.2019 г. за възлагане на
недвижим имот възлага на купувача „Лимец
1975“ – ЕООД, ЕИК 203198742, с адрес на управление гр. Черноморец, и управител Янко Пенев,
следния недвижим имот, отнет в полза на държавата с влязло в сила на 25.03.2017 г. Решение
№ 69 от 20.03.2013 г. по гр.д. № 578 по описа за
2012 г. на Окръжния съд – Бургас, и изпълнителен лист № 204 от 23.05.2017 г. на ОС – Бургас,
представляващ ¼ идеална част от поземлен имот,
представляващ: съгласно скица на поземлен имот
№ 15-445430/13.09.2017 г. на поземлен имот с идентификатор 81178.32.449 с адрес: гр. Черноморец,
община Созопол, област Бургас, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-12 от 24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение
със Заповед № КД-14-02-1485 от 30.10.2009 г. на
началника на СГКК – Бургас, адрес на имота:
гр. Черноморец, м. Кайряка; площ 15 998 кв. м;
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трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: за стопански
двор; категория на земята при неполивни условия: 0; стар идентификатор: 81178.32.400; номер
на предходен план: 032449, съседи: 81178.32.348,
81178.32.390, 81178.32.212, 81178.32.211, 81178.32.434,
81178.32.402, 81178.32.451; съгласно НА № 66, том
ІV, рег. № 8079, дело № 603 от 2009 г.: недвижим
имот в област Бургас, община Созопол, с. Черноморец, местност Кайряка: поземлен имот с идентификатор 81178.32.449 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Черноморец, община
Созопол, област Бургас, одобрени със Заповед
№ РД-18-12 от 24.04.2007 г. на изпълнителния
директор на АК, с площ: 16 000 кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за стопански двор, при
съседи: юг – 81178.32.348, 81178.32.390, 81178.32.212;
изток – ПИ 81178.32.211, север – ПИ 81178.32.434
и 81178.32.402, запад – ПИ 81178.32.448, като поземленият имот, предмет на договора, е част от
бивш поземлен имот с идентификатор 81178.32.400
съгласно Заповед № КД-14-02-1485 от 30.10.2009 г.
на началника на СГКК – Бургас, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Черноморец,
община Созопол, област Бургас, и съгласно акта
за отнемане: 1/4 идеална част от поземлен имот,
представляващ земеделска земя – стопански двор,
с кадастрален идентификатор 81178.32.449 по КК
на гр. Черноморец, община Созопол, намиращ се
в землището на Черноморец, местността Кайряка,
с площ 16 000 кв. м, при граници: юг – имоти
с кадаст ра лни идентификатори 81178.32.348,
81178.32.390, 81178.32.212; изток – имот с кадастрален идентификатор 81178.32.211; север – имоти
с кадастрални идентификатори 81178.32.434 и
81178.32.402; запад – имот с кадастрален идентификатор 81178.32.448. Имотът се продава такъв,
какъвто е към момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на
закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8 от
ДОПК собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението.
917
12. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с постановление № 67 от 29.11.2019 г. за възлагане на
недвижим имот възлага на купувача „Лимец
1975“ – ЕООД, ЕИК 203198742, с адрес на управление гр. Черноморец и управител Янко
Пенев, следния недвижим имот, отнет в полза
на държавата с влязло в сила на 25.03.2017 г.
Решение № 69 от 20.03.2013 г. по гр.д. № 578
по описа за 2012 г. на Окръжния съд – Бургас,
и изпълнителен лист № 204 от 23.05.2017 г. на
ОС – Бургас, представляващ 1/2 идеална част от
поземлен имот, представляващ: съгласно скица
на поземлен имот № 15-445426/13.09.2017 г. на
поземлен имот с идентификатор 81178.32.451 с
адрес гр. Черноморец, община Созопол, област
Бургас, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-12 от
24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АК,
последно изменение със Заповед № КД-14-02-843
от 4.06.2010 г. на началника на СГКК – Бургас, адрес на имота: гр. Черноморец, п.к. 8149,
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м. Кайряка; площ: 5999 кв. м; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: за стопански двор; стар
идентификатор: 81178.32.448; номер на предходен
план: няма; съседи: 81178.32.213, 81178.32.348,
81178.32.449, 81178.32.434, 81178.32.450; съгласно
НА № 34, том ІІ, рег. № 4378, дело № 217 от
15.06.2010 г.: недвижим имот, намиращ се в
с. Черноморец, община Созопол, област Бургас,
с административен адрес: с. Черноморец, п.к.
8149, местност Кайряка, а именно: поземлен
имот с идентификатор 81178.32.451 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Черноморец, община Созопол, област Бургас,
одобрени със Заповед № РД-18-12 от 24.04.2007 г.
на изпълнителния директор на АК, последно
изменение, засягащо поземления имот: Заповед
№ КД-14-02-843 от 4.06.2010 г. на началника на
СГКК – Бургас, площ: 6000 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: за стопански двор, стар идентификатор: 81178.32.448, при съседи: 81178.32.213,
81178.32.348, 81178.32.449, 81178.32.434, 81178.32.450,
и съгласно акта за отнемане: 1/2 идеална част
от поземлен имот, представляващ урбанизирана
територия – стопански двор, с кадастрален идентификатор 81178.32.451 по КК на гр. Черноморец,
община Созопол, намиращ се в землището на
гр. Черноморец, местността Кайряка, с площ
6000 кв. м, при граници: имоти с кадастрални идентификатори 81178.32.213, 81178.32.348,
81178.32.449, 81178.32.434, 81178.32.450. Имотът се
продава такъв, какъвто е към момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за
недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 от ДОПК собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението.
918
28. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с постановление № 68 от 20.12.2019 г. за възлагане на
недвижим имот възлага на купувача Ивайло
Стоянов с адрес Бургас следния недвижим имот,
отнет в полза на държавата с изпълнителен
лист № 264 от 7.07.2017 г. на ОС – Бургас, и
влязло в сила на 27.06.2017 г. Решение № 404 от
3.02.2017 г. по гр. д. № 874/2013 г. по описа на
Окръжния съд – Бургас, представляващ съгласно
скица на поземлен имот № 15-306967-29.06.2017 г.:
поземлен имот с идентификатор 21141.24.30,
с. Димчево, община Бургас, област Бургас; по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-94 от 12.12.2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК; последно
изменение на заповед: няма издадена заповед за
изменение в КККР; адрес на поземления имот:
местност Озунджак кайряк; площ: 5375 кв. м;
трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: 4;
стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 024030; съседи: 21141.23.24, 21141.24.39,
21141.24.31, 21141.22.23; съгласно нотариа лен
акт № 197, том ІІ, рег. № 5258, дело № 366 от
2005 г. и Решение № 404 от 2.03.2017 г. по гр. д.
№ 874/2013 г. на ОС – Бургас: земеделски имот,
намиращ се в землището на с. Димчево, община
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Бургас, ЕК АТТЕ 21141, а именно: нива с площ
5,376 дка, четвърта категория, намираща се в
местността Озунджак кайрак, масив 24, парцел
30, представляваща имот № 024030 по плана
за земеразделяне, при граници и съседи: кад.
№ 000143 – полски път на кметство с. Димчево,
имот № 024002 – нива на наследници на Тодор
Димов, и имот № 024031 – нива на Христина
Палачорова. Имотът се продава такъв, какъвто
е към момента на продажбата, и купувачът не
може да претендира за недостатъци на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8 от ДОПК
собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
919
4. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот,
изх. № С190016-091-0001045/9.12.2019 г., възлага
на „Екоенерджи Дивелъпмънт“ – ООД, ЕИК
по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 200796439, адрес
за кореспонденция бул. Марица № 154, бл. А,
ет. 10, Пловдив, област Пловдив, представлявано от Валери Николов Василев, поземлен
имот с идентификатор 56784.539.268 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
Пловдив, община Пловдив, област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ
4589 кв. м, с адрес на поземления имот: Пловдив, п.к. 4000, ул. Асеновградско шосе № 1, с
трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг
вид производствен, складов обект, с номер по
предходен план: квартал 4, парцел: XLVІІ, при
съседи: 56784.539.275, 56784.539.269, 56784.539.264,
56784.539.267, ведно с построената в него сграда с
идентификатор 56784.539.268.1 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на Пловдив,
община Пловдив, област Пловдив, одобрени със
Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ
3873 кв. м, с адрес на сградата: Пловдив, п.к.
4000, ул. Асеновградско шосе № 1, с предназначение: складова база, склад, брой етажи: 2,
която сграда е разположена в поземлен имот с
идентификатор 56784.539.267 и поземлен имот с
идентификатор 56784.539.268 и принадлежи към
поземлен имот с идентификатор 56784.539.268 и
представляваща масивна монолитна постройка
със стоманенобетонни греди и виранделови
ферми. Офисите и заседателните зали, разположени на втори етаж, са разделени с леки
преградни стени. Сградата е в изцяло завършен
вид (вътрешно и външно). Постройката е на 26
години, при теоретичен експлоатационен срок
на годност 80 години. През 2007 г. е извършен
основен ремонт и преустройство. Сградата е със
система за контролиран достъп. Отоплението е
осигурено с централна климатична въздуховодна
инсталация, ведно със следните самостоятелни
обекти в сградата, а именно: 1. самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 56784.539.268.1.1
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на Пловдив, община Пловдив, област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, послед-
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но изменена със Заповед № К Д-14-16-726 от
19.06.2012 г. на началника на СГКК – Пловдив,
с посочена площ 361,90 кв. м, с предназначение на самостоятелния обект: за склад, с брой
нива: 1, при съседни самостоятелни обекти: на
същия етаж: 56784.539.268.1.5, 56784.539.268.1.2,
56784.539.268.1.3, под обекта: няма, над обекта: 56784.539.268.1.6; 2. самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 56784.539.268.1.2 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на Пловдив, община Пловдив, област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед № К Д-14-16-726 от
19.06.2012 г. на началника на СГКК – Пловдив,
с посочена площ 1806 кв. м, с предназначение
на самостоятелни я обект: за ск лад, с брой
нива: 1, при съседни самостоятелни обекти: на
същия етаж: 56784.539.268.1.1, 56784.539.268.1.5,
под обекта: няма, над обекта: 56784.539.268.1.6;
56784.539.268.1.7; 3. самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56784.539.268.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Пловдив,
община Пловдив, област Пловдив, одобрени със
Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена
със Заповед № КД-14-16-726 от 19.06.2012 г. на
нача лника на СГК К – Пловдив, с посочена
площ 589,69 кв. м, с предназначение на само
стоятелния обект: за склад, с брой нива: I, при
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
56784.539.268.1.1, 56784.539.268.1.4, под обекта:
няма, над обекта: няма; 4. самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 56784.539.268.1.4 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на Пловдив, община Пловдив, област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед № К Д-14-16-726 от
19.06.2012 г. на началника на СГКК – Пловдив,
с посочена площ 972,22 кв. м, с предназначение
на самостоятелния обект: за склад, с брой нива:
1, при съседни самостоятелни обекти: на същия
етаж: 56784.539.268.1.3, под обекта: няма, над
обекта: няма; 5. самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56784.539.268.1.5 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на Пловдив,
община Пловдив, област Пловдив, одобрени със
Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена
със Заповед № КД-14-16-726 от 19.06.2012 г. на
началника на СГКК – Пловдив, с посочена площ
31,78 кв. м, с предназначение на самостоятелния
обект: за офис, с брой нива: 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 56784.539.268.1.1,
56784.539.268.1.2, под обекта: няма, над обекта:
56784.539.268.1.6; 6. самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56784.539.268.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Пловдив,
община Пловдив, област Пловдив, одобрени със
Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена
със Заповед № КД-14-16-726 от 19.06.2012 г. на
нача лника па СГК К – Пловдив, с посочена
площ 1211,60 кв. м, с предназначение на само
стоятелния обект: за офис, с брой нива: 1, при
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
56784.539.268.1.7. под обекта: 56784.539.268.1.2,
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56784.539.268.1.1, 56784,539.268.1.5, над обекта:
няма; 7. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.539.268.1.7 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на Пловдив, община
Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед
№ РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед
№ КД-14-16-726 от 19.06.2012 г. на началника на
СГКК – Пловдив, с посочена площ 1065,02 кв. м,
с предназначение на самостоятелния обект: за
склад, с брой нива: 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 56784.539.268.1.6,
под обекта: 56784.539.268.1.2, над обекта: няма.
Продажбата по смисъла на чл. 45 от ЗДДС се
счита за освободена доставка. Имотът се продава
такъв, какъвто е в момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
916
11. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗУТ съобщава, че
е преработен проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и застрояване, изменение на улична регулация и
работен устройствен план за м. ГГЦ Зона В-17,
кв. 8 (стар), новообразувани кв. 8 (част) и кв.
8б (част), който е изложен в район „Сердика“.
Заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Сердика“.
1015
65. – Община Алфатар на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 023 от
27.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Алфатар, е
одобрено изменение на улична регулация от ос.т.
348 през ос.т. 99 до ос.т. 98 по РП на гр. Алфатар,
община Алфатар, и план-схема на уличен водопровод по част от ул. Веселин Ханчев, представляваща ПИ с идентификатор № 00415.502.5021,
с НТП – за второстепенна улица, общинска
публична собственост, и по част от ул. Христо
Смирненски, представляваща ПИ с идентификатор № 00415.502.5022, с НТП – за второстепенна
улица, общинска публична собственост, по КККР
на гр. Алфатар, община Алфатар, с възложител:
Янка Стоянова Господинова – кмет на община
Алфатар, като: 1. С проекта за изменение на плана
за улична регулация се заличава улична отсечка
между ос.т. 98 и ос.т. 99 и се променя участъкът
между ос.т. 348 и ос.т. 99. Проектираната улична
отсечка е с обща ширина 6 м без тротоари, тъй
като съществуващият терен не позволява поголям габарит. Създадени са нови ос.т. от № 450
до № 464. 2. План-схемата на уличен водопровод
по част от ул. Веселин Ханчев и по част от ул.
Христо Смирненски, гр. Алфатар, е изготвена
с цел водозахранване на имотите в посочения
участък. Трасето на водопровода ще преминава
през следните имоти общинска публична собственост: ПИ 00415.502.5021 – с дължина 111,71 м и
сервитут 78 кв. м; ПИ 00415.502.5022 – с дължина
116,31 м и сервитут 82 кв. м. Общата дължина
на трасето е 228,02 м, а площта на сервитута
е 160 кв. м. Решението подлежи на обжалване
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съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община
Алфатар пред Административния съд – Силистра,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
1018
30. – Община Батак на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 9 от
2.12.2019 г., взето с протокол № 2 на Общинския
съвет – гр. Батак, е одобрен проект за частично
изменение на плана за регулация и промяна
предназначението на земеделски земи за обект:
Улици от о.т. 1035 – о.т. 1067 в местност Пейчинова тумба по кадастралната карта на гр. Батак,
община Батак. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община
Батак пред Административния съд –Пазарджик,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
1011
30а. – Община Батак на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 10 от
2.12.2019 г., взето с протокол № 2 на Общинския
съвет – гр. Батак, е одобрен проект за частично
изменение на плана за регулация за обект: Новообразуван УПИ XIX-91, 1349, 1350 „ИВЗ“ в кв. 7
по регулационния план на курорт „Язовир Батак’’,
община Батак. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
1012
30б. – Община Батак на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 11 от
2.12.2019 г., взето с протокол № 2 на Общинския
съвет – гр. Батак, е одобрен подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: Електрозахранване 1 kV на ПИ с идентификатор 02837.13.277 по
КККР на гр. Батак, община Батак. Решението
подлежи на обжалване, съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ чрез Община Батак пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1013
30в. – Община Батак на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 12 от
2.12.2019 г., взето с протокол № 2 на Общинския
съвет – гр. Батак, е одобрен подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: Електрозахранване 1 kV на ПИ с идентификатор 02837.11.342 по
КККР на гр. Батак, община Батак. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ чрез Община Батак пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1014
2. – Община Ботевград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 39 от
19.12.2019 г. на Общинския съвет – Ботевград,
одобрява ПУП – план-схема: Специализирана
план-схема за обект: „Оптично кабелно захранване на базова станция SO 1888“, ул. Хаджи
Димитър, на територията на Ботевград, община
Ботевград, преминаващ през имоти – публична
общинска собственост: 05815.303.171, 05815.303.169,
05815.303.168, 05815.303.277, по кадастрална карта и
кадастралните регистри на землище гр. Ботевград,
с общата дължина на трасето L=341,73 м. На ос-
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нование чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Ботевград
до Административния съд – София област.
969
1. – Община гр. Девин, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – ПП за обект „Съществуващ водопровод, собственост на „Михалково“ – АД, с начало новопроектирана шахта на
„Михалково“ – АД, в ПИ 48547.44.9 по КК (стар
номер по КВС 000625) и край ПИ 48547.149.4 по
КК (стар номер по КВС 149004), с. Михалково,
община Девин, област Смолян“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
970
2. – Община гр. Девин, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – ПП за обект „Съществуващ ведомствен водопровод, собственост
на Община Девин, с начало КЕИ „Персенк-1“ и
„Персенк-2“, намиращи се в ПИ 48547.138.6 по КК
на с. Михалково, община Девин, област Смолян
(стар номер на имота по КВС 000299), и край в
ПИ 48547.44.9 по КК на с. Михалково, община
Девин, област Смолян (стар номер на имота по
КВС 000625)“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
971
3. – Община гр. Девин, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – ПП за обект: Новопроектиран водопровод на „Михалково“ – АД, с
начало КЕИ „Персенк-1“, „Персенк-2“, „Персенк-3“
и „Персенк-4“, намиращи се в ПИ 48547.138.6
по КК на с. Михалково, община Девин, област
Смолян (стар номер на имота по КВС 000299), и
край в новопроектирана разпределителна шахта,
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намираща се в ПИ 48547.44.9 по КК на с. Михалково, община Девин, област Смолян (стар номер
на имота по КВС 000625). На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
972
1. – Община Карлово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание Решение № 40 от 19.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Карлово, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
елементи на техническата инфраструктура – електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ)
с идентификатор 36498.703.30 в местността Беш
бунар по кадастралната карта и кадастралните
регистри (КККР) на гр. Карлово. Подробният
устройствен план – парцеларен план предвижда
трасето на електропровода за захранване на
ПИ с идентификатор 36498.703.30 в местността
Беш бунар по КККР на гр. Карлово да премине
през ПИ с идентификатор 36498.703.4054 – дере,
общинска публична собственост, и ПИ с идентификатор 36498.703.9604 – за второстепенна улица,
общинска публична собственост, в м. Беш бунар
по КККР на гр. Карлово. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Карлово пред Административния съд – Пловдив.
1004
12. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – оптична кабелна линия, преминаваща през землищата на с. Московец, с. Иганово,
с. Певците, с. Столетово, с. Слатина, с. Розино
и гр. Клисура. ПУП – ПП предвижда трасето
на оптичната кабелна линия да премине през
следните имоти, общинска собственост, в землището на с. Московец, с. Иганово, с. Певците,
с. Столетово, с. Слатина, с. Розино и гр. Клисура.

Землище на с. Розино
Местност

Начин
на трайно ползване
на имота

Засегната площ
(ограничение за
ползване
в дка)

Вид
собственост

000212

С. Розино

Дере

0,020

Общинска публична

2.

000237

С. Розино

Дере

0,023

Общинска публична

3.

000238

С. Розино

Друг терен без определено стопанско предназначение

0,224

Общинска частна

4.

000538

С. Розино

Местен път

0,365

Общинска публична

5.

000604

С. Розино

Полски път

0,073

Общинска публична

6.

000609

С. Розино

Полски път

0,283

Общинска публична

7.

000611

С. Розино

Полски път

0,007

Общинска публична

8.

000616

С. Розино

Полски път

0,417

Общинска публична

9.

000617

С. Розино

Полски път

0,021

Общинска публична

10.

000618

С. Розино

Полски път

0,221

Общинска публична

№
по
ред

Имот
№

1.
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Местност

Начин
на трайно ползване
на имота

Засегната площ
(ограничение за
ползване
в дка)

Вид
собственост

000626

С. Розино

Полски път

0,226

Общинска публична

12.

000634

С. Розино

Полски път

0,469

Общинска публична

13.

000649

С. Розино

Път IV клас

0,007

Общинска публична

14.

000652

С. Розино

Полски път

0,644

Общинска публична

15.

000654

С. Розино

Полски път

0,003

Общинска публична

16.

000661

С. Розино

Полски път

0,012

Общинска публична

17.

000691

С. Розино

Полски път

0,112

Общинска публична

№
по
ред

Имот
№

11.

Общо:

3,127
Землище на гр. Клисура

№
по
ред

Имот
№

Местност

Начин
на трайно ползване
на имота

Засегната площ
(ограничение за
ползване
в дка)

Вид
собственост

1.

000437

Черешов дол

Полски път

2,500

Общинска публична

Общо:

2,500
Землище на с. Столетово

№
по
ред

Имот
№

Местност

Начин
на трайно ползване
на имота

Засегната площ
(ограничение за
ползване
в дка)

Вид
собственост

1.

000067

------------

Път IV клас

0,612

Общинска публична

2.

000251

------------

Полски път

0,378

Общинска публична

Общо:

0,990
Землище на с. Слатина

№
по ред

Имот
№

Местност

Начин
на трайно ползване
на имота

Засегната площ
(ограничение за
ползване в дка)

Вид
собственост

1.

000755

------------

Полски път

1,043

Общинска публична

2.

000801

------------

път IV клас

0,395

Общинска публична

3.

000802

------------

Полски път

0,170

Общинска публична

4.

000819

------------

Полски път

0,004

Общинска публична

5.

000822

------------

Полски път

0,003

Общинска публична

6.

000897

------------

Полски път

0,300

Общинска публична

Общо:

1,915
Землище на с. Певците

Местност

Начин
на трайно ползване
на имота

Засегната площ
(ограничение за
ползване
в дка)

Вид
собственост

000103

Дувантарла

Полски път

0,192

Общинска публична

2.

000118

Над селото

Канал

0,094

Общинска частна

№
по
ред

Имот
№

1.
3.

000123

Дувантарла

Дере

0,004

Общинска публична

4.

000149

Дувантарла

Местен път

0,565

Общинска публична

5.

000159

Игановската
пътека

Местен път

0,038

Общинска публична

Общо:

0,893
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Землище на с. Московец

Местност

Начин
на трайно ползване
на имота

Засегната площ
(ограничение за
ползване
в дка)

Вид
собственост

005010

Московец –
Певците

Канал

0,003

Общинска публична

006044

Каратопрак

Полски път

0,112

Общинска публична

№
по
ред

Имот
№

1.
2.
3.

007003

Каратопрак

Полски път

0,010

Общинска публична

4.

007004

Каратопрак

Полски път

0,261

Общинска публична

5.

046016

Път IV клас

0,432

Общинска публична

6.

072005

Ениер

Полски път

0,044

Общинска публична

7.

080005

Татар дере

Дере

0,011

Общинска публична

Общо:

0,873
Регистър по номера на имоти с. Иганово

№
по
ред

Имот
№

Местност

Начин
на трайно ползване
на имота

Засегната площ
(ограничение за
ползване
в дка)

Вид
собственост

1.

000181

------------

Полски път

0,217

Общинска публична

2.

000326

------------

Полски път

0,092

Общинска публична

3.

000327

-------------

Полски път

0,134

Общинска публична

4.

000328

--------------

Полски път

0,302

Общинска публична

5.

000331

--------------

Полски път

0,472

Общинска публична

6.

000337

-------------

Полски път

0,138

Общинска публична

7.

000600

Гьолджока

Полски път

0,446

Общинска публична

Общо:
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Карлово.
1005
5. – Община Любимец на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 28 от
23.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Любимец,
е одобрен подробен устройствен план – план
за улична регулация – ПУП – ПУР (план за
регулация само на улици и на поземлени имоти
без режим на застрояване) за изграждане на
околовръстна улица на гр. Любимец за поземлени имоти, както следва: 1. поземлени имоти
с идентификатори № 44570.15.59, 44570.15.58,
44570.15.57, 44570.126.42, 44570.318.101, 44570.0.102,
44570.9.209, 44570.318.35, 44570.9.133; 2. улици в
гр. Любимец с осови точки, както следва: о.т.
1290 – 1291 и о.т. 22 – 23 – 876 (връзка на трасето
с ул. Първи май); о.т. 499 – 391 – 391а (връзка на
трасето с ул. Здравец); о.т. 1292 – 1296 (връзка
на трасето с ул. Ивайловградска). Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1
и 4 ЗУТ чрез Община Любимец пред Административния съд – Хасково, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1002

1,801
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Стража, землището на гр. Плевен,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на трасе на външно
кабелно захранване НН на сгради от ТП-462 в
местността Стража в землището на гр. Плевен,
преминаващо със сервитут през поземлени имоти
с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска
собственост, с идентификатори по КК на гр. Плевен: 239.744, 701.1152, 701.1239, 701.1258, 701.1307,
701.1329, 701.1353, 701.1369, 701.1381, 701.1387,
701.1420, 701.1448, 701.1455, 701.1496, 701.1510,
701.1530, 701.1596, 701.1614, 701.1696, 701.2345,
701.2346, 701.2348, 701.2349, 701.2350, 701.2351,
701.2352, 701.2396, 701.2793, и поземлен имот с
начин на трайно ползване – пасище, мера, публична общинска собственост, с идентификатор по
КК на гр. Плевен 239.772. Проектът се намира в
стая № 98 на общината и може да бъде прегледан
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 обнародването на обявление в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до информационния център
при Община Плевен – зала „Катя Попова“.
1003
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4. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план и план за улична
регулация в обхвата на ПИ с идентификатори
№ 38950.40.141, № 38950.40.134, № 38950.40.148,
№ 38950.40.142, № 38950.40.136, № 38950.40.144,
№ 38950.40.146, № 38950.40.138, № 38950.40.50,
№ 38950.40.52 , № 38950.40.53, № 38950.40.48,
№ 38950.40.131 и № 38950.40.115; за транспортен
достъп до имоти с идентификатори № 38950.40.140
и № 38950.40.145 в землището на с. Костиево, община „Марица“. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, стая 408, и може
да се разгледа от заинтересованите лица, които в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация „Марица“, област
Пловдив, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
986
7. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 034, прието с протокол № 03 от
12.12.2019 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Трасе за транспортен достъп за УПИ 20.425 – производствена, складова, административна и общественообслужваща дейност, съответстващ
на поземлен имот с идентификатор 20.425 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Марково, местност Бялата воденица, община „Родопи“, област Пловдив, преминаващо
през част от поземлен имот с идентификатор
20.281 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Марково, община „Родопи“, област
Пловдив“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
968
8. – Община Созопол на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че с Решение № 36 от 20.12.2019
г. на Общинския съвет – гр. Созопол, е одобрен
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Второстепенна улица от осова точка
52-67-76-77-78-79-80“, местност Каваците, землище
на гр. Созопол, с трасе и сервитут в част от ПИ
с идентификатор 67800.54.111 по КК на гр. Созопол. Решението подлежи на обжалване съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Созопол
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1006
8а. – Община Созопол на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 44 от
20.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Созопол,
е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Трасе на главен водопровод
от НВ „Света Марина“ в ПИ с идентификатор
67800.35.104 по КК на гр. Созопол до края на
регулацията на гр. Созопол с трасе и сервитут
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в части от ПИ с идентификатори 67800.35.99,
67800.35.140, 67800.36.4, 67800.36.22, 67800.36.23,
67800.36.27, 67800.36.44, 67800.36.45 и 67800.36.46
по КК на гр. Созопол“. Решението подлежи на
обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Созопол пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
1007
8б. – Община Созопол на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 45 от
20.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Созопол,
е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Трасе на главен водопровод
от НВ „Каваци“ до разпределителната мрежа
на гр. Созопол“, с трасе и сервитут в части от
ПИ с идентификатори 67800.40.102, 67800.40.116,
67800.40.127, 67800.40.128, 67800.40.147, 67800.40.154,
67800.40.160, 67800.40.163, 67800.42.1, 67800.42.2,
6780 0.53.1, 6780 0.53.4, 6780 0.53.5, 6780 0.53.6,
6780 0.53.7, 6780 0.53.8, 6780 0.53.9, 6780 0.53.12,
67800.53.17, 67800.53.18, 67800.53.19, 67800.53.20,
67800.53.21, 67800.53.22, 67800.53.25, 67800.53.26,
67800.53.30, 67800.53.38, 67800.53.92, 67800.53.93,
67800.53.149, 67800.53.156, 67800.53.168 и 67800.53.145
по КК на гр. Созопол. Решението подлежи на
обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Созопол пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
1008
8в. – Община Созопол на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 46 от
20.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Созопол,
е одобрен подробен устройствен план –парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Довеждащ колектор до
КПС „Каваци“, землище гр. Созопол, като част
от обект „Интегриран проект за водния цикъл
на Созопол – II етап“, с трасе и сервитут в части
от ПИ с идентификатори 67800.5.719, 67800.8.318,
67800.9.115 и 67800.54.145 по КК на гр. Созопол.
Решението подлеж и на обжалване съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Созопол
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1009
45. – Община Стара Загора на основание
§ 4к, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 28, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
съобщава, че са изработени и приети помощни
планове и план на новообразувани имоти на
земеделски земи, предоставени на граждани въз
основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за местности
Подстанцията (Големия чардак, Сечена могила),
Под паметника (Асенов трап – Асанов трап)
и Халваджийски кладенец – Халваджи бунар,
намиращи се в землището на гр. Стара Загора;
Под паметника (Стаев трап), намираща се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора;
Юнаците (Братовото – Бобоолу, Сечена могила),
намираща се в землището на гр. Стара Загора,
които са изложени в сградата на Община Стара
Загора – зала фоайе. На основание чл. 28, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
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могат да подават писмени искания и възражения
по изработените планове и придружаващата ги
документация до кмета на общината.
994
35. – Общ и на Съед и нен ие на основа н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект
за ПУП – парцеларен план за трасе на път за
осигуряване на транспортен достъп на обект:
„Сервиз за ремонт на тежкотоварни и лекотоварни
МПС в ПИ 117113 (УПИ 117113, сервиз за ремонт
на тежкотоварни и лекотоварни МПС по КВС
на гр. Съединение, община Съединение, област
Пловдив) по път ІІІ-6062 Съединение – Пищигово
при км 15+550 вляво“. Съгласно приложения регистър на засегнатите имоти новопроектираното
трасе за път засяга пет имота: ПИ 00934 (с НТП:
за селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ
001701 (с НТП: напоителен канал), ПИ 001704 (с
НТП: напоителен канал), ПИ 001995 (с НТП: за
селскостопански, горски, ведомствен път) и ПИ
117113 (с НТП: ремонт на транспортни средства).
Общо засегнатата площ от трасето е 1,615 дка.
Проектът и придружаващата го документация се
намират в стая № 40, ет. 4 в сградата на Община
Съединение. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
981

СЪДИЛИЩА
77. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през март 2020 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 9.03.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 289/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3031/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Габриела Димитрова Шопова чрез
адвокат Елена Кънева, София, ул. Бистрица 9, ет. 2,
офис 4, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД,
София, бул. Витоша 89Б; „Уника“ – АД, София,
ул. Юнак 11 – 13.
Първо търговско отделение, 355/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3069/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иван Косев Кунчев чрез адвокат
Мария Генчева, София, ул. Граф Игнатиев 14, срещу „Застрахователно дружество Евроинс“ – АД,
София, бул. Христофор Колумб 43.
Първо търговско отделение, 574/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
288/2018 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Орлин Василев Василев чрез
адвокат Николай Диков, Плевен, ул. Катя Попова
2, ет. 3, офис 12, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД, чрез
процесуален представител Владимир Венков,
Плевен, ул. Васил Левски 152.
Първо търговско отделение, 693/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6338/2017 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от Марина Георгиева Илиева чрез адвокат Стоян Чаталбашев, София, ул. Клокотница
2А, ет. 8; Цветан Радославов Ачев чрез адвокат
Стоян Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2А,
ет. 8, срещу Застрахователна компания „Лев
Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.
Първо търговско отделение, 739/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5590/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Росица Леонидова Милушева чрез
адвокат Веска Волева, София, ул. Алабин 50,
вх. А, ет. 4; Георги Петров Милушев чрез адвокат
Веска Волева, София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4;
„Лоренцо Джи“ – ЕООД, чрез адвокат Веска
Волева, София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4, срещу
„УниКредит Булбанк“ – АД, чрез адвокат Александър Тонев, София, бул. Витоша 81, ет. 3, ап. 10.
Първо търговско отделение, 860/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
305/2018 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Румен Тодоров Маринов
чрез адвокат Михаил Миланов, София, ул. Дякон
Игнатий 4, ет. 2, ап. 7, срещу КСК „Русенска популярна каса“, в несъстоятелност, със синдик Иво
Стоилков Траянов чрез адвокат Филип Матев,
Русе, ул. Александровска 71, ет. 1, и трета страна
„Кредиткооп България“ – АД, Русе, ул. Пирот 10.
Първо търговско отделение, 891/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2112/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Кристина Иринова Денева чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6,
офис 10; Жулиета Иринова Денева чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10, срещу ЗК „Уника“ – АД, София, бул. Тодор
Александров 18.
Първо търговско отделение, 1308/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
707/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Светлин Юриев Давидов чрез адвокат Костадин Кръстев Сарийски, София, ул.
Иван Денкоглу 20, ет. 2, ап. 2, срещу ЗД „Бул
Инс“ – АД, чрез адвокат Александър Илиев,
София, бул. Джеймс Баучър 87.
НА 9.03.2020 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2693/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2806/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Никола Георгиев Кърпаров чрез
адвокат Стефан Тончев, София, ул. Солунска 38,
вх. Б, срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 2755/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 16551/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Лъчезар Иванов Велев чрез
адвокат Милена Маринова, Враца, ул. Мито
Цветков 2, ет. 4, кантора 2, срещу Поделение за
товарни превози – София, към „БДЖ – Товарни
превози“ – ЕООД, София, ул. Владимир Минков – Лотко 41.
Четвърто гражданско отделение, 3399/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 60/2019 по описа на Окръжен съд Плевен,
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подадена от „Балкан – Север“ – АД, чрез адвокат Илия Николов, Плевен, ул. Радецки 5, ет. 1,
ап. 2, срещу Методи Георгиев Цонев чрез адвокат
Здравко Тончев, Плевен, ул. Димитър Константинов 39, вх. А, ет. 3, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 3624/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
234/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Петър Иванов Калайджиев чрез адвокат
Никола Георгиев, Пловдив, ул. Шести септември
173, ет. 4, срещу УСБАЛАГ „Селена“ – ООД, чрез
адвокат Емилия Недева, Пловдив, бул. Шести
септември 152, ет. 2, Легис център, кантора 2 – 6б,
и трета страна ДЗИ „Общо застраховане“ – ЕАД,
София, ул. Георги Бенковски 3.
НА 10.03.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3132/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1350/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Надежда Иванова
Димова-Денева чрез адвокат Илиана Михайлова,
София, бул. Витоша 29, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2151/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
501/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Сирил Майкъл Копингър чрез адвокат
Кирил Перусанов, София, бул. Витоша 52, ет. 3,
ап. 9, срещу Вероника Николаева Радославова
чрез адвокат Васил Караджов, Монтана, бул.
Трети март 84, ет. 2; Лауринас Розгис чрез адвокат
Владимир Чернев, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5,
офис 502; Георги Огнянов Танев, София, ж.к.
Разсадника, бл. 13, вх. Д, ет. 6, ап. 140.
Четвърто гражданско отделение, 2513/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3865/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Мъркюри“ – ЕАД, чрез адвокат
Невена Бешкова, София, бул. България 69, ет. 4;
„Ей Ай Джи Юръп Лимитид“ (клон България)
чрез адвокат Милен Кръстев, София, ул. Неофит
Рилски 55, ет. 1, Адвокатско дружество „Захариев
и Методиев“, срещу Хайгухи Саркис Симпадова
чрез адвокат Величка Христова, София, ул. Света
София 8, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 3153/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1689/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Форест груп“ – ООД, чрез
адвокат Виктор Георгиев, София, ул. Иван Вазов
21Б, ет. 3, срещу Евгени Николаев Христов чрез
адвокат Росен Томов, София, бул. Александър
Стамболийски 84 – 86, ет. 8, офис 43.
Четвърто гражданско отделение, 3169/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 238/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Николай Веселинов Харизанов чрез адвокат Славянка Тимова,
Петрич, ул. Княз Борис І № 15, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 3415/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 707/2019 по описа на Апелативен съд Со-
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фия, подадена от „Юробанк България“ – АД,
чрез адвокат Кина Стоянова Чутуркова, София,
бул. Патриарх Евтимий 82, срещу „Български
пощи“ – ЕАД, чрез адвокат Николай Владимиров
Вълков, София, ул. Петър Парчевич 27.
Четвърто гражданско отделение, 3568/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
119/2019 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Красимира Атанасова Василева чрез адвокат
Пламен Панталеев, Русе, ул. Църковна независимост 3, срещу Пламен Велев Дерменджиев, Русе,
ул. Муткурова 60, месторабота „Пейчева – 60
БГ“ – ЕООД.
НА 11.03.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2377/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4385/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Мечкарево Инвест“ – ЕООД, представлявано от управителите Николай Вълканов и
Неделчо Бонев чрез адвокат Ралица Тихова, София, ул. Тинтява 13Б, ет. 6, Адвокатско дружество
„Пенков, Марков и партньори“, срещу държавата
чрез министъра на финансите, представлявана от
Владислав Горанов, министър на финансите на
Република България, чрез юрисконсулт Любляна
Чавдарова-Калейн, София, ул. г. С. Раковски 102;
Народно събрание на Република България чрез
главен юрисконсулт Миглена Григорова, София,
пл. Княз Александър І № 1.
Четвърто гражданско отделение, 2751/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 167/2019 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от „Нармаг“ – ООД, представлявано от
управителя Петър Бетовски чрез адвокат Стефан
Младенов, Плевен, ул. Катя Попова 2, офис 19,
срещу Петър Димитров Антов с фирма ЕТ „Диана – Петър Антов“, Плевен, ул. Васил Априлов
17, вх. Б, ап. 9; Юлия Иванова Антова, Плевен,
ул. Васил Априлов 17, вх. Б, ап. 9.
Четвърто гражданско отделение, 3243/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1937/2018 по описа на А пелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2; Василка
Димитрова Атанасова чрез адвокат Екатерина
Иванова Димитрова, София, бул. Витоша 43,
ет. 3, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 3804/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 134/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Лайт Инвест“ – ЕООД, чрез
адвокат Атанас Вълов и Ралица Тихова, София,
ул. Тинтява 13Б, ет. 6, Адвокатско дружество
„Пенков, Марков и партньори“ срещу държавата,
представлявана от министъра на финансите чрез
юрисконсулт Иван Григоров, София, ул. Г. С.
Раковски 102; Народно събрание на Република
България чрез адвокат Ева Хаджиева – началник
на отдел „Правни дейности“, София, пл. Княз
Александър І № 1.
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НА 12.03.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1761/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3258/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от Валери Христов Младенов чрез адвокат
Георги Василев, София, ул. Позитано 3, ет. 2, стая
21; Христо Константинов Младенов чрез адвокат
Георги Василев, София, ул. Позитано 3, ет. 2,
стая 21, срещу Станимир Иванов Христов чрез
адвокат Георги Къртев, София, ул. Владайска
19, партер; Йорданка Христова Стефанова чрез
особен представител Васил Танков, София, ул.
Дамян Груев 5, ет. 1, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 2819/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3425/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Милчо Василев Попов чрез адвокат
Христо Христов, София, ул. Св. София 8, ет. 5,
кантора 10, срещу Емил Милчев Попов чрез адвокат Янаки Зибилянов, София, Търговски дом,
кантора 167.
НА 16.03.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2662/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12322/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Венета Василева Кръстанова чрез
адвокат Стоян Чечов, София, ул. Цар Асен 5;
Снежана Василева Кръстанова чрез адвокат Стоян
Чечов, София, ул. Цар Асен 5, срещу Траяна Костова Вангелова чрез адвокат Сибила Метанова,
София, ул. Шести септември 12, ет. 2.
НА 16.03.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 166/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1183/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Сакса“ – ООД, чрез адвокат Ангелина Тодорова, София, ул. Позитано 39, срещу
Бойко Христов Джелебов чрез адвокат Станимир
Христов, София, ул. Владайска 19, и трета страна
„Ей Би Ди Си“ – ЕООД, Велико Търново, ул.
Професор Илия Янкулов 1, вх. Б, ап. 17.
Първо търговско отделение, 186/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
289/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Красимир Петров Иванов – синдик
на „Барс – 4“ – ЕООД (н.), чрез адвокат Елена
Радева, Смолян, бул. България 6, обособена
част А, срещу Крум Славов Кирски чрез адвокат Захари Сираков, Смолян, ул. Дичо Петров
16, ет. 3; „Барс – 4“ – ЕООД (н.), Чепеларе, ул.
Васил Гуджуров 2.
Първо търговско отделение, 882/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
243/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иван Андонов Донков чрез адвокат
Борислав Михайлов, София, ул. Цар Асен 5, ет. 1,
ап. 7, срещу Владимир Христов Петров чрез
адвокат Николай Ангелов, София, ул. Лайош
Кошут 53, ет. 1, ателие 2.
Първо търговско отделение, 932/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 476/2018
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена
от Министерството на енергетиката, София, ул.
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Триадица 8, срещу „Кариери 2007“ – ЕАД, чрез
адвокат Росен Николов, Пловдив, бул. Шести
септември 152, офис 4 – 4Б.
НА 17.03.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2358/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
279/2018 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Димитър Андреев Мачуганов чрез адвокат
Бисер Цеков, Ловеч, пл. Г. М. Димитров, сградата
на ОББ, ет. 4, стая 402, срещу Илонка Цветанова
Цонева чрез адвокат Галя Горанова, Плевен, ул.
Сан Стефано 12, ет. 2; Неда Ганева Цонева чрез
особен представител Валерия Трифонова Генова,
Ловеч, ул. Търговска 7; Милка Венкова Симеонова,
Плевен, ж.к. Мара Денчева 12, вх. А, ап. 7; Здравка Цветанова Борисова, Самоводене, ул. Никола
Петков 9; Виолета Цветанова Костова, Свищов,
ул. Трети март 30, ет. 4, ап. 7; Донка Николаева
Кръстева, Ловеч, ул. Княгиня Невинна 7; Анета
Дончева Тодорова, София, ж.к. Хаджи Димитър
190 А, ет. 6, ап. 16; Емил Дончев Сяров, София,
ж.к. Дружба, бл. 158, вх. В, ет. 2, ап. 49; Ралица
Васкова Сярова, Варна, ул. Капитан Райчо 60,
ет. 6, ап. 19; Христофор Николаев Нечев, Ловеч, ул. Генерал Паренсов 5; Венцислав Васков
Сяров, Варна, ул. Георги Живков 57, партер;
„Ажд – Агро“ – ЕООД, чрез Димитър Андреев
Мачуганов, Летница, бул. България 19, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 2427/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2155/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Добикар“ – ООД, чрез адвокат Димитър Бакърджиев, Пловдив, ул. Братя Пулиеви 1;
Министерството на земеделието, храните и горите
чрез ст. юрисконсулт Хайрие Шакир, Пловдив,
бул. Марица 122, ет. 3, срещу Неделчо Василев
Пехливанов чрез адвокат Божидар Бакалов,
Карлово, ул. Евстати Гешев 1, офис 2, и трета
страна Тота Петкова Бакърджиева чрез адвокат
Мариана Биркова-Пешева, Пловдив, ул. Кубрат
8, ет. 1, ап. 4; Галина Кирилова Стоянова чрез
адвокат Мариана Биркова-Пешева, Пловдив, ул.
Кубрат 8, ет. 1, ап. 4; Татяна Кирилова Петрова
чрез адвокат Мариана Биркова-Пешева, Пловдив,
ул. Кубрат 8, ет. 1, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 2468/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1700/2018 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Димитър Петков Георгиев чрез адвокат
Атанас Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1;
Александър Димитров Георгиев чрез адвокат
Атанас Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1,
срещу Мариана Захариева Георгиева чрез адвокат Мария Овагемова, Бургас, ул. Оборище 90,
ет. 2; Зорница Георгиева Георгиева чрез адвокат
Мария Овагемова, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 2787/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2885/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Мюмюн Рамадан Ариф чрез адвокат
Валентин Ройнов, Асеновград, ул. Трети март 34,
ет. 2, офис 1; Фикрие Исмаил Ариф чрез адвокат
Валентин Ройнов, Асеновград, ул. Трети март 34,
ет. 2, офис 1, срещу Бахретин Исмет Ариф чрез
адвокат Веска Дункова, Асеновград, ул. Цар Иван
Асен Втори 9в, ет. 3.
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Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1607/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3019/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Туристическо дружество – Веслец“ (в
несъстоятелност), синдик Светослав Енев Бакалов
чрез адвокат Людмил Ангелов Янчев, Враца, ул.
Лукашов 11, ет. 5, срещу държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и
благоустройството, чрез областния управител на
област Враца, бул. Демокрация 1, Враца.
Второ гражданско отделение, 1658/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1059/2018 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Гергана Костадинова Петкова чрез
адвокат Таня Панайотова Маркова, Несебър, ул.
Еделвайс 5; Велико Тодоров Василев чрез адвокат
Детелина Димова, Бургас, ул. Адам Мицкевич 3,
ет. 1, офис 3; Людмила Христова Василева чрез
адвокат Детелина Димова, Бургас, ул. Адам Мицкевич 3, ет. 1, офис 3, срещу Ивелина Ангелова
Колева чрез адвокат Иванка Синигерова, Бургас,
ул. Цар Симеон І № 102, ет. 1, ап. 2.
Второ гражданско отделение, 1809/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
554/2018 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Катерина Василева Ботева, Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 224, вх. 3, ет. 2, ап. 67;
Ботю Иванов Ботев, Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 224, вх. 3, ет. 2, ап. 67, срещу Маруся
Георгиева Малячкина чрез адвокат Антон Жожев,
Варна, ул. Иларион Макариополски 2; Николай
Петков Ненов чрез адвокат Антон Жожев, Варна,
ул. Иларион Макариополски 2.
Второ гражданско отделение, 1902/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
830/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Салих Хюсеин Дурльов чрез адвокат Александър Георгиев, София, ул. Алабин
33, вх. А, ет. 3, кантора 324, срещу Бекир Сабри
Бекир чрез адвокат Селма Падарева, Разлог, ул.
Яне Сандански 34; Атидже Аки Бекир, с. Горно
Краище, област Благоевград.
Второ гражданско отделение, 1997/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
368/2018 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Гина Тодорова Христова чрез адвокат Светлин
Кънев, Русе, ул. Алеко Константинов 2, ет. 2,
срещу Тодор Златев Венков чрез адвокат Стела
Цанева, Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2; Велика
Цанева Венкова чрез адвокат Стела Цанева, Русе,
ул. Хан Аспарух 31, ет. 2; Ердоан Амдиев Феттов,
с. Батишница, област Русе, ул. Боровец 3.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1537/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1112/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „В2М“ – ООД, чрез адвокат Михаил
Томов, Варна, ул. Презвитер Козма 12, срещу
„Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат
Аглика Тодорова, София, ул. Триадица 6, ет. 2.
Второ търговско отделение, 396/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
897/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, Козлодуй,
площадка АЕЦ Козлодуй, срещу „Енерджи Сънлай
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Грийн“ – ЕООД, чрез адвокат Николай Кискинов,
София, ул. Найден Геров 6, ет. 4, офис 7.
Второ търговско отделение, 465/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
327/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Ес Ти Си“ – ЕООД, чрез адвокат
Николай Иванов Митев, Пловдив, бул. Шести
септември 153, ет. 1, срещу „Градски транспорт
Пловдив“ – АД (в несъстоятелност), Пловдив, ул.
Кукленско шосе 21В, и трета страна Адвокатска
кантора „Базлянков, Станоев и Ташев ДЗЗД“,
Пловдив, ул. Алцеко 16, ет. 2, и страна Николай
Георгиев Митов – синдик на „Градски транспорт
Пловдив“ – АД, София, ул. Лавеле 18А, ет. 6,
ап. 17, стая 18.
НА 18.03.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1865/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
22/2019 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Община Ямбол чрез адвокат Весела
Спасова Михалева, София, ул. Алабин 42, ет. 2
(над партер), срещу Весела Василева Сотирова
чрез адвокат Весела Сотирова, Ямбол, ул. Жорж
Папазов, кантора 507; Илко Димитров Сотиров
чрез адвокат Весела Сотирова, Ямбол, ул. Жорж
Папазов, кантора 507; Църковно настоятелство при
храм „Свети Георги“ при Българска национална
църква чрез адвокат Атласка Любенова Данкова,
Ямбол, ул. Жорж Папазов, бл. 6, вх. Б, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 1991/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
526/2018 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Антония Найденова Дончева-Младенова чрез адвокат Янко Вакрилов, София, ул.
Княз Борис І № 120; Младен Найденов Дончев
чрез адвокат Янко Вакрилов, София, ул. Княз
Борис І № 120; Радка Иванова Дончева чрез адвокат Янко Вакрилов, София, ул. Княз Борис І
№ 120, срещу Борис Тодоров Иванов чрез адвокат
Тодор Димитров Тодоров, Годеч, ул. Александър
Стамболийски 92; Славка Тодорова Стефанова
чрез адвокат Тодор Димитров Тодоров, Годеч, ул.
Александър Стамболийски 92; Асен Владимиров
Тимов чрез адвокат Тодор Димитров Тодоров,
Годеч, ул. Александър Стамболийски 92; Тодор
Миладинов Тодоров чрез адвокат Тодор Димитров
Тодоров, Годеч, ул. Александър Стамболийски
92; Васил Миладинов Тодоров чрез адвокат Тодор Димитров Тодоров, Годеч, ул. Александър
Стамболийски 92; Иван Петров Иванов чрез
адвокат Тодор Димитров Тодоров, Годеч, ул.
Александър Стамболийски 92; Борка Асенова
Иванова чрез адвокат Тодор Димитров Тодоров,
Годеч, ул. Александър Стамболийски 92; София
Асенова Нокова чрез адвокат Тодор Димитров
Тодоров, Годеч, ул. Александър Стамболийски
92; Найденка Илиева Димитрова чрез адвокат
Тодор Димитров Тодоров, Годеч, ул. Александър
Стамболийски 92; Лина Димитрова Александрова
чрез адвокат Тодор Димитров Тодоров, Годеч, ул.
Александър Стамболийски 92; Асен Димитров
Асенов чрез адвокат Тодор Димитров Тодоров,
Годеч, ул. Александър Стамболийски 92.
Първо гражданско отделение, 2189/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2414/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Б и Б Търговски център“ – ЕООД, чрез
адвокат Николай Делчев Ташев, Варна, бул. Вла-
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дислав Варненчик 10, ет. 1, срещу Катя Станчева
Демирова чрез адвокат Антон Жожев, Варна, ул.
Иларион Макариополски 2; Димо Митев Демирев
чрез адвокат Антон Жожев, Варна, ул. Иларион
Макариополски 2.
Първо гра ж данско отделение, 2196/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 431/2018 по описа на Окръжен съд Ловеч,
подадена от Надежда Христова Дамянова чрез
адвокат Албена Пенова, София, ул. Богатица
10, ет. 4, ап. 12; Милена Любенова ГеоргиеваТабакова чрез адвокат Албена Пенова, София,
ул. Богатица 10, ет. 4, ап. 12; Надежда Василева
Нейкова чрез адвокат Албена Пенова, София,
ул. Богатица 10, ет. 4, ап. 12; Йонко Николаев
Веселинов чрез адвокат Албена Пенова, София,
ул. Богатица 10, ет. 4, ап. 12, срещу Иван Винев
Вълков чрез адвокат Стефка Пенчева Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207;
Веселин Йонков Веселинов чрез адвокат Веска
Георгиева Гечева, Ловеч, ул. Търговска 22; Диана
Веселинова Веселинова чрез адвокат Веска Георгиева Гечева, Ловеч, ул. Търговска 22; Община
Ловеч, ул. Търговска 22, Ловеч.
Първо гражданско отделение, 2315/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
19/2019 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Борислав Борисов Тодоров чрез
адвокат Нели Феодорова, Търговище, ул. Лилия
4, вх. Б, ет. 1, офис 3; Гергана Иванова Георгиева чрез адвокат Нели Феодорова, Търговище,
ул. Лилия 4, вх. Б, ет. 1, офис 3, срещу Неделчо
Симеонов Неделчев чрез адвокат Генчо Ганчев
Гатев, Шумен, ул. Съединение 113; Павлина
Петрова Неделчева чрез адвокат Генчо Ганчев
Гатев, Шумен, ул. Съединение 113.
Първо гражданско отделение, 2446/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
497/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Петър Иванов Траханов чрез адвокат Иванка Кехайова, гр. Гоце Делчев, ул. Отец
Паисий 23; Красимира Иванова Смилкова чрез
адвокат Иванка Кехайова, гр. Гоце Делчев, ул.
Отец Паисий 23; Юлиана Иванова Григорова
чрез адвокат Иванка Кехайова, гр. Гоце Делчев,
ул. Отец Паисий 23, срещу Илиян Бисеров Чепелов чрез адвокат Крум Ангелов, Благоевград, ул.
Стефан Стамболов 1, ет. 1; Община Гоце Делчев,
ул. Царица Йоана 2, гр. Гоце Делчев.
Първо гражданско отделение, 2565/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4607/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Николай Симеонов Малинов чрез
адвокат Людмила Данаилова, София, ул. Цар
Самуил 26А, ет. 1, ап. 2; Добриян Симеонов
Малинов чрез адвокат Людмила Данаилова,
София, ул. Цар Самуил 26А, ет. 1, ап. 2, срещу
Министерството на регионалното развитие и благоустройство, София, ул. Св. св. Кирил и Методий
17 – 19; Министерството на вътрешните работи,
София, ул. Шести септември 29.
Първо гражданско отделение, 2647/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
784/2018 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Николина Манолова Христева чрез
адвокат Васил Котруков, Асеновград, ул. Цар
Иван Асен 10, срещу Станка Манолова Радева
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чрез адвокат Атанас Узунов, Пазарджик, ул. Цар
Самуил 28, кантора 7.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 219/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
337/2018 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Извора“ – ООД, с управител Славка
Николова Колева чрез адвокат Даниел Косев,
Варна, ул. Сан Стефано 15, ет. 5, офис 3, срещу
„Макситур – бряг на изгрева“ – АД, с изп. директор Мариана Иванова Димитрова чрез адвокат
Стоян Златев, Варна, ул. Драган Цанков 20, ет. 1.
Второ търговско отделение, 488/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
373/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Диана Георгиева Георгиева чрез адвокат Андреан Славчев, Пловдив, ул. Сливница 8Б,
офис 2, срещу „Дженерали застраховане“ – АД,
София, бул. Княз Александър Дондуков 68.
Второ търговско отделение, 691/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
331/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Цветомир Бориславов Тонковски чрез
адвокат Венелин Тодоров Урдев, София, ул. Три
уши 6, срещу Застрахователно дружество „Лев
Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 777/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
395/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Лев Инс“ – АД, чрез адвокат Владимир Давчев, Пловдив, пл. Кочо Честименски № 2,
вх. Б, ет. 1, срещу Теодора Атанасова Халачева
чрез адвокат Даниела Елдърова, Пловдив, ул.
Петко Каравелов № 26, ет. 3, офис 15; Валентин
Атанасов Халачев чрез адвокат Даниела Елдърова, Пловдив, ул. Петко Каравелов № 26, ет. 3,
офис 15, и трета страна Стефан Георгиев Цвятков,
Пъдарско, ул. 10-а № 8.
НА 19.03.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2008/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4060/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от Райка Любенова Иванова чрез адвокат
Светослав Светославов Иванов, Кюстендил, ул.
Неофит Бозвели 20, ет. 1, срещу Малинка Любенова Михайлова чрез адвокат Мая Георгиева,
София, ул. Христо Белчев 29А, ет. 4; Здравка
Кирилова Чергарска чрез адвокат Мая Георгиева,
София, ул. Христо Белчев 29А, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 2517/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
392/2018 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Милчо Георгиев Борисов чрез адвокат Елена
Петрова, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 19,
ет. 1, офис 5; Леша Георгиева Александрова чрез
адвокат Елена Петрова, София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 19, ет. 1, офис 5; Василка Николова
Паланкасова чрез адвокат Елена Петрова, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 19, ет. 1, офис 5,
срещу Георги Еленков Михайлов чрез адвокат
Ирена Венкова, Белоградчик, ул. Стара планина
8; „Джуна Експрес“ – ЕООД, чрез управителя
Иван В. Велков, с. Горни Лом, ул. Първа 69.
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Първо гражданско отделение, 2746/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
518/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Любомир Василев Василев чрез адвокат Георги Милушев, София, бул. Витоша 1А,
срещу „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат
Виктор Виденов, София, ул. Св. св. Кирил и
Методий 84, Адвокатско сдружение „Димитров
и съдружници“; Антон Трайчев Кокалков чрез
адвокат Лъчезар Кръстев, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 18, ет. 1; Йорданка Методиева Кокалкова
чрез адвокат Лъчезар Кръстев, Пазарджик, ул.
Иван Вазов 18, ет. 1, и трета страна Маргарита
Ангелова Гечева чрез процесуален представител
Павел Гечев, София, ул. Граф Игнатиев 19, ет. 1;
Веселина Кацарова чрез адвокат Анна Добрева,
София, ул. Света София 8, ет. 2; Йорданка Хрис
това Христова-Димитрова чрез адвокат Лили
Лозанова, София, бул. Александър Стамболийски 20, вх. Б, ет. 1, ап. 13; Десислава Руменова
Димитрова чрез адвокат Лили Лозанова, София,
бул. Александър Стамболийски 20, вх. Б, ет. 1,
ап. 13; Стоян Стефанов Ангелов, Благоевград, ж.к.
Еленово, бл. 177, ет. 4, ап. 8; Димитър Стефанов
Ангелов, Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 177, ет. 4,
ап. 8; Велислава Руменова Димитрова, София,
ул. Дамяница, бл. 2, вх. Д, ет. 3, ап. 12.
Първо гражданско отделение, 2763/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
358/2018 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Иванка Стефанова Берберова чрез адвокат
Красимир Босев, Монтана, ул. Васил Левски 15,
ет. 2, срещу Община Берковица чрез адвокат
Живка Симова, Берковица, ул. Иван Вазов 12.

Четвърто гражданско отделение, 2855/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 66/2019 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Милчо Бисеров Шиков чрез адвокат
Елка Пороминска, София, бул. Витоша 1А, ет. 4,
кантора 446, срещу Соня Банкова Мусабашева
чрез адвокат Веска Георгиева Запрянова, Хасково, ул. Велико Търново 12, и страна Дирекция
„Социално подпомагане“ – Хасково, ул. Патриарх
Евтимий 2, Хасково.
Четвърто гражданско отделение, 2877/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2753/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от ЕТ „Иван Вълков Стоянов“ с фирма „Ивис – Иван Стоянов“ чрез адвокат Славчо
Стоянов Харалампиев, Пловдив, ул. Детелин
войвода 3, ет. 2, офис 1; Иван Вълков Стоянов
чрез адвокат Славчо Стоянов Харалампиев,
Пловдив, ул. Детелин войвода 3, ет. 2, офис 1,
срещу „Дончев Ауто Ел“ – ЕООД, с управител
Татяна Димитрова Дончева чрез адвокат Румен
Тодоров Исов, Пловдив, ул. Софроний Врачански
4, ет. 2, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 4394/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 117/2019 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Мая Танева Стайковска чрез адвокат
В. Венкова, Перник, ул. Райко Даскалов 1, ет. 4,
офис 15Б, срещу Евгени Симов Иванов чрез
адвокат Жерко Георгиев Жерков, София, ул.
Алабин 8, ет. 6, и страна Дирекция „Социално
подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ – Перник, ул. Радомир 1.

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1538/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
748/2018 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Антон Валериев Генчев чрез адвокат Георги
Милчев Георгиев, Русе, ул. Фердинанд 4, ет. 4,
офис 16, срещу Александър Василев Петров чрез
адвокат Рена Енчева Стефанова, Русе, ул. Тодор
Александров 7, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1897/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2794/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от УМБАЛ „Александровска“ – ЕАД, чрез
адвокат Катя Димитрова Панайотова, София, бул.
Ген. Тотлебен 2, вх. Г, ет. 2, ап. 4, срещу Тошко
Цецков Русолов чрез адвокат Христина Георгиева Николова, София, ул. Фр. Жолио-Кюри 20,
и трета страна ДЗИ „Общо застраховане“ – АД,
София, ул. Георги Бенковски 3.
Четвърто гражданско отделение, 2694/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 143/2019 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от „Дентален център – 1 Сливен“ – ЕООД, чрез адвокат Николай Владимиров Вълков, София, ул. Христаки Павлович 15,
ет. 1, ап. 1Б, срещу Диньо Йорданов Павлов
чрез адвокат Ненчо Недялков Драгнев, Бургас,
ул. Александровска 17, ет. 2, офис 5; Даниела
Динева Драгнева чрез адвокат Ненчо Недялков
Драгнев, Бургас, ул. Александровска 17, ет. 2, офис
5; Радостин Динев Павлов чрез адвокат Ненчо
Недялков Драгнев, Бургас, ул. Александровска
17, ет. 2, офис 5.

НА 19.03.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 912/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2357/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Сава Цанков Велинов чрез адвокат
Есен Фикри, София, ул. Три уши 6А, бл. 5, ет. 2,
офис 10, срещу Държавен фонд „Земеделие“, София, ул. Цар Борис ІІІ № 136.
Първо търговско отделение, 1918/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
745/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Обединена българска банка“ – АД,
София, ул. Света София 5, срещу „Лоджистик
Транспорт“ – ЕООД, чрез адвокат Пантов, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 168, ет. 5, ап. 52; „Видин
Ойл“ – ЕООД, Видин, ж.к. Вида, бл. 12, вх. А,
ет. 4, ап. 11.
НА 24.03.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2026/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
616/2018 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Иво Евлогиев Борисов чрез адвокат
Стефан Борисов Даскалов, Перник, ул. Черешово
топче, бл. 2, ап. 15, срещу ЗКПУ „Вихър – 96“, в
ликвидация, чрез адвокат Цветелина Здравкова,
Костинброд, ул. Детелина 3.
Трето гражданско отделение, 2077/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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407/2018 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Лъчезар Йорданов Лазаров
чрез адвокат Ангел Кънчев Кръстев, Велико
Търново, ул. Христо Караминков 6, ет. 2, срещу
Цанка Илиянова Петкова чрез адвокат Катя
Генова, Велико Търново, ул. Цанко Церковски
39, партер; Росица Георгиева Петкова, Велико
Търново, ул. Момина крепост 22; Илиян Димов
Петков, Велико Търново, ул. Момина крепост 22.
Трето гражданско отделение, 2550/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
168/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Ученическо и столово хранене“ – ЕАД,
Варна, район „Одесос“, ул. Крали Марко 3,
срещу Тихомир Благоев Захариев чрез адвокат
Свилена Йорданова Николова, Варна, ул. Алеко
Константинов 11.
Трето гражданско отделение, 2701/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
107/2019 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Добри Димитров Ковачев, Попово,
ул. Симеон Велики 27, срещу Прокуратура на
Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 2831/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
183/2019 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от „Кюстендилска вода“ – ЕООД, чрез
адвокат Анита Пешева, Кюстендил, ул. Демокрация 30, вх. Г, ет. 1, срещу Димитър Янков Чанев
чрез адвокат Славка Лазарова, Кюстендил, ул.
Гороцветна 35, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 3245/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
170/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Борислава Атанасова Батева в качеството є на майка и законен представител на
Илия Иванов Батев, с. Беласица, община Петрич,
област Благоевград, ул. Паисий Хилендарски 47,
срещу Атанас Георгиев Ярмазов чрез адвокат
Ваица Симеонова, Петрич, ул. Славянска 7.
НА 24.03.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 322/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3422/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от А ндреас Масхарт чрез адвокат
Людмил Ангелов Янчев, Враца, ул. Лукашов
11, ет. 5, срещу „Бе Бе О – Бест Бег“ – ЕООД,
чрез адвокат Ирена Генчева, София, ул. Цар
Калоян 10.
Второ търговско отделение, 345/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
523/2017 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Община Гулянци чрез адвокат Найден Найденов, Плевен, ул. Полтава 1,
ап. 1, срещу „Сортови семена – Вардим“ – ЕАД,
чрез адвокат Георги Гашаров, Плевен, ул. Ресен
8, вх. Б, ет. 2, ап. 4.
Второ търговско отделение, 50 0/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
369/2018 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „МИПС – Инвестмънт“ – АД, чрез
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адвокат Иван Николов Ангелов, Варна, ул. Петър
Енчев 7, срещу Христо Георгиев Иванов чрез
адвокат Николай Веселинов Станчев, Варна, ул.
Хан Крум 23, партер, адвокатска кантора.
Второ търговско отделение, 620/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
589/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Доля Асенова Боова чрез адвокат
Евгени Пенчев Джурков, Казанлък, бул. Розова
долина 4; Дора Стефанова Боова чрез адвокат
Евгени Пенчев Джурков, Казанлък, бул. Розова
долина 4; Румен Стефанов Боов чрез адвокат
Евгени Пенчев Джурков, Казанлък, бул. Розова
долина 4, срещу „Хидравлика 96“ – ООД, чрез
адвокат Стефан Йорданов Тончев, София, ул.
Солунска 38, вх. Б.
Второ търговско отделение, 625/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3821/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Александра Веселинова Милчева чрез
адвокат Цветомила Славиева Вукова, София, ул.
Банат 11 – 13, офис 5, срещу Гаранционен фонд,
София, ул. Граф Игнатиев 2.
Второ търговско отделение, 771/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2521/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Николина Величкова Радкова чрез
адвокат Петра Свиленова, София, ул. Христо
Белчев 2, 4-ти полуетаж, офис 4; Федьо Маринов
Радков чрез адвокат Петра Свиленова, София,
ул. Христо Белчев 2, 4-ти полуетаж, офис 4, срещу Застрахователно дружество „Бул Инс“ – АД,
София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 2, и трета
страна Християн Василев Христов, Селановци,
ул. Васил Левски 4.
НА 25.03.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1638/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 269/2018 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Борислав Иванов Джамбазов чрез
адвокат Светла Банкова, Габрово, ул. Скобелевска 30, срещу Койчо Бончев Коев чрез адвокат
Радослав Балтов, Габрово, ул. Скобелевска 28А,
ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 2856/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 7600/2017 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Стамена Николова Михова
чрез процесуален представител Пламен Ангелов,
София, ул. Ангел Кънчев 11, ет. 4, ап. 4; Никифор Димитров Михов, София, ж.к. Разсадника,
бл. 23А, вх. А, ет. 7, ап. 21, срещу Дочка Тодорова
Григорова чрез адвокат Стефан Иванов, София,
бул. Витоша 1А; Иво Златанов Нацев, София, кв.
Връбница, ул. 362-ра 25.
НА 25.03.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 761/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1495/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Земеделска кооперация „Прогрес“ чрез
адвокат Ивайло Вражилов, Пловдив, ул. Житен
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пазар 9, срещу Кооперация „Агрокомерс – 98“,
Хисаря, ул. Васил Петлешков 12.
Второ търговско отделение, 1489/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4146/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Национална агенция за приходите, София,
бул. Княз Дондуков 52, срещу „Топливо“ – ЕООД,
София, ж.к. Горна баня, ул. Пладнище 21.
НА 26.03.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1487/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
735/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Янко Крумов Хаджигеоргиев чрез
адвокат Емил Петров Ядков, Разлог, ул. Бяла
река 14; Димитър Крумов Хаджигеоргиев чрез
адвокат Емил Петров Ядков, Разлог, ул. Бяла река
14, срещу ДП „Държавно югозападно предприятие“ чрез адвокат Бойка Юсева, Благоевград,
ул. Арсени Костенцев 19, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1694/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
243/2017 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Сияна Панайотова Драгнева-Пеева
чрез адвокат Мария Радева, Русе, пл. Отец Паисий
2, ет. 8; УМБАЛ „Дева Мария“ – ЕООД, чрез
адвокат Елена Кокаларова, Бургас, ул. Страхил
8; ЗАД „Булстрад – ВИГ“, София, пл. Позитано
5, срещу Жени Стойчева Димова чрез адвокат
Мария Димитрова, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 2040/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1/2019 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Окръжен съд Хасково, бул. България 144, Хасково, Съдебна палата, срещу Кольо
Велков Димитров, Хасково, ул. Христо Ботев
40, ет. 4, ап. 9.
Трето гражданско отделение, 2617/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
47/2019 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Юмюгюл Назифова Мехмедова чрез
адвокат Гергана Цонева, Търговище, ул. Лилия
4, вх. Б, кантора 4, срещу Община Търговище,
Търговище, пл. Свобода.
Трето гражданско отделение, 4088/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3967/2019 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Столична дирекция на вътрешните
работи, София, ул. Антим Първи 5, срещу Светлана Иванова Карапанджиева чрез адвокат Иван
Тодоров Стоянов, София, пл. Райко Даскалов 4,
ет. 1, ап. 1, АК „Стоянов и Партньори“.
НА 30.03.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1920/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6552/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Корпоративна търговска банка“ – АД
(в несъстоятелност), със синдици Ангел Донов и
Кристи Маринова чрез адвокат Михаил Станков,
София, ул. Цар Шишман 5, вх. А, ет. 1 надпартерен; „В & ВГД Оранжерии Петрич“ – ООД,
с управител Велин Николов Георгиев, Петрич,
Оранжерии – шосето за София.
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Първо търговско отделение, 101/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
153/2018 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, пода дена от „Месокомбинат – Ловеч“ – АД, чрез адвокат Симеон Бешков, София,
ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3, срещу Аена
Пламенова Драгова, майка и законен представител на Борислава Бориславова Николова, чрез
адвокат Иван Цветков, София, ул. Аксаков 11А,
ет. 5, офис 3; Аена Пламенова Драгова, майка и
законен представител на Пресиана Бориславова
Николова, чрез адвокат Иван Цветков, София,
ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; Аена Пламенова
Драгова, майка и законен представител на Биляна Бориславова Николова, чрез адвокат Иван
Цветков, София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3.
283
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Паско Тошев Запрянов чрез адв. Бойчо Георгиев
Бойчев на 19.09.2019 г. против чл. 22 в частта:
„Заповед № 10/10.01.2001 г.“ от Инструкцията
за предоставяне на достъп до обществена информация, издадена от Комисията за защита от
дискриминация, и е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 21.05.2020 г.
от 14 ч., 2 зала, по което е образувано адм. д.
№ 13119/2019 г. по описа на Върховния административен съд.
961
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на главния
прокурор на Република България против чл. 44,
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона
за развитието на академичния състав в Репуб
лика България, по който е образувано адм. д.
№ 14348/2019 г. по описа на Върховния административен съд, второ отделение, което е насрочено
за 5.10.2020 г. от 14 ч.
1019
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Благоевград, против разпоредбите
на чл. 58, ал. 9 и 10 от Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията
на община Струмяни, приета с Решение № 275
по протокол № 34 от заседание на Общинския
съвет – с. Струмяни, проведено на 30.04.2010 г.,
по който е образувано адм. д. № 1300/2019 г. по
описа на Административния съд – Благоевград,
и същото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 28.02.2020 г. от 10,30 ч.
948
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Благоевград, против разпоредбите
на чл. 47, ал. 3 и чл. 64, ал. 2 от Наредбата за
определяне размера на местните данъци на територията на община Банско, по който е образувано
адм. д. № 1288/2019 г. по описа на Административния съд – Благоевград, и същото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
28.02.2020 г. от 10,20 ч.
949
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Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, с който е
оспорена Наредба № 2 на Общинския съвет – гр.
Козлодуй, за пожарната безопасност и защита
на населението в община Козлодуй, по който
е образувано адм. д. № 910/2019 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
14.04.2020 г. от 10,30 ч.
996
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, с който е
оспорена Наредба № 3 на Общинския съвет – гр.
Бяла Слатина, за пожарната безопасност на територията на община Бяла Слатина, по който
е образувано адм. д. № 909/2019 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
14.04.2020 г. от 10,30 ч.
997
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване по Заповед № РД-09-6
от 9.01.2020 г., издадена от областния управител на област Кърджали, с която е оспорено
Решение № 35 от 19.12.2019 г. на Общинския
съвет – Момчилград, по протокол № 3 от заседание на Общинския съвет – Момчилград,
проведено на 19.12.2019 г., с което решение е
одобрена план-сметка за необходимите приходи
и разходи за събиране, транспортиране, обезвреждане на битови отпадъци в депо, почистване
на територии за обществено ползване съгласно
чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗМДТ в община Момчилград за 2020 г. по обобщени показатели и
са приети годишните такси за битови отпадъци
през 2020 г. по отделните видове услуги. По оспорването е образувано адм. д. № 14/2020 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
4.03.2020 г. от 10,20 ч.
962
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
по Заповед № РД-09-13 от 13.01.2020 г., издадена
от областния управител на област Кърджали,
с която е оспорена Наредбата за изменение и
допълнение на Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на община
Кърджали, приета с Решение № 20 от протокол
№ 4 от 23.12.2019 г. на Общинския съвет – гр.
Кърджали. По оспорването е образувано адм.
д. № 19/2020 г. по описа на А дминистративния съд – Кърджали. Същото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
11.03.2020 г. от 10,10 ч.
963
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Плевен, против чл. 11,
ал. 1 и 2, чл. 32, ал. 4, чл. 46, ал. 1 и чл. 52, ал. 1,
т. 4 от Наредба № 15 за определяне размера на
местните данъци на територията на община Левски, приета с Решение № 56 на 15.02.2008 г. от
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Общинския съвет – гр. Левски, тъй като е приета
в несъответствие с материалния закон, по който
е образувано адм. д. № 23 по описа за 2020 г. на
Административния съд – Плевен.
964
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу Наредбата за пожарната безопасност на територията на община
Белене, приета с Решение № 81 от 25.07.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Белене, по който е
образувано адм. д. № 1409 по описа на Административния съд – Плевен, за 2019 г.
965
Административният съд – Пловдив, Х състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 140 по описа за 2020 г. на Административния съд – Пловдив, по протест на Окръжната
прокуратура – Пловдив, срещу чл. 56, ал. 6 от
Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Перущица,
изменена и допълнена с Решение № 30, взето
с протокол № 5 от 22.04.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Перущица.
966
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 87 по описа
за 2020 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу чл. 11, ал. 1 и 2 само в частта „от 01
март“, чл. 15, ал. 1, чл. 46, ал. 1 само в частта
„от 01 март“, чл. 52, ал. 1, т. 4, пр. 1, чл. 58, ал. 4
и 5, чл. 66, ал. 2 на Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на
община Хисаря.
998
Административният съд – Пловдив, съобщава,
че Руска Георгиева Дайлерова, Велика Тодорова
Кехайова и Мария Георгиева Колева оспорват
Решение № 2123, взето с протокол № 67 от
9.10.2019 г. на Общинския съвет – Асеновград, с
което е одобрен проект за подробен устройствен
план (ПУП), план за регулация само на улици
и на поземлени имоти за обекти на публичната
собственост (ПУР) за промяна предназначението
на поземлени имоти (с кадастрални идентификатори (КИ) КИ 99088.21.33, КИ 99088.21.41, КИ
99088.21.42, КИ 99088.21.43, КИ 99088.22.5, КИ
99088.22.6, КИ 99088.22.7, КИ 99088.22.8, КИ
99088.22.9, КИ 99088.22.10, КИ 99088.22.11, КИ
99088.22.81 и КИ 99088.36.23 и части от поземлени имоти КИ 99088.22.2 и КИ 99088.22.36 по
кадастралната карта (КК) на кв. Долни Воден,
Асеновград, за обект „Разширение на гробищен
парк на кв. Долни Воден, Асеновград, като се
образуват два нови урегулирани поземлени имота
(УПИ) – 21.50 за гробище и УПИ 22.82 за гробище и тупикова улица, в частта му относно КИ
99088.21.42, за което е образувано адм. д. № 3876
по описа на Административния съд – Пловдив,
за 2019 г., VIII състав. Заинтересуваните лица
могат да се конституират като ответници по
делото в едномесечен срок от обнародването на
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съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда, което съдържа: 1. трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани;
2. трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
3. фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния
му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се
оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
7. подпис на заявителя. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на
заявителя. Дело № 3876/2019 г. е насрочено за
31.03.2020 г. от 9 ч.
999
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 1551/2019 г. по описа на съда по протест на
прокурор при Софийска окръжна прокуратура,
с който се претендира прогласяване нищожност
на Инструкцията за условията и реда за издаване
на разрешителни за водовземане от находища
на минерални води – изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за
управление и ползване на Община Костенец,
утвърдена със Заповед № РД-333 от 15.09.2011 г.
на кмета на община Костенец. Административно
дело № 1551/2019 г. е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 4.03.2020 г. от 10 ч.
982
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че по протест на прокурор
от Окръжната прокуратура – София, против Наредба № 14 за пожарна и аварийна безопасност
на територията на община Етрополе, приета с
Решение № 57 по протокол № 7 от 31.07.2003 г. на
Общинския съвет – гр. Етрополе, е образувано
адм. д. № 64/2020 г., насрочено в открито съдебно
заседание на 4.03.2020 г. от 10 ч.
993
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 67/2020 г. по описа на А дминистративния
съд – София област, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 18.03.2020 г. от
10 ч., по което предмет на оспорване е Наредбата за гробищните паркове на територията на
община Ихтиман.
1000
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че по
жалба на Петко Стамов Иванов е образувано
адм.д. № 591/2019 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, с предмет: оспорване
за нищожност и незаконосъобразност на Решение № 2349 по протокол № 45 от заседание на
Общинския съвет – гр. Стара Загора, проведено
на 27.06.2019 г., с което е одобрен проект за
ПУП – изменение на план за регулация и план
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за застрояване за новообразуваните имоти от
територията на парк/квартал Бедечка по плана
на гр. Стара Загора, обхващащ квартали 801,
802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812,
813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823,
824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана на
гр. Стара Загора, относно УПИ I с отреждане
„за парк и открити спортни обекти“, кв. 810, в
частта му, в която попадат: имот с идентификатор
68850.513.6900 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ III-115 в кв. 815 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора; имот с идентификатор
68850.513.6901 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ IV-115 в кв. 815 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора; имот с идентификатор
68850.513.6902 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ V-115 в кв. 815 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора; имот с идентификатор
68850.513.6908 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ XI-115 в кв. 815 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора; имот с идентификатор
68850.513.6910 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ I-115 в кв. 816 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора; имот с идентификатор
68850.513.6911 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ II-115 в кв. 816 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора; имот с идентификатор
68850.513.6912 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ III-115 в кв. 816 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора; имот с идентификатор
68850.513.6913 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ IV-115 в кв. 816 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора; имот с идентификатор
68850.513.6914 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ V-115 в кв. 816 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора; имот с идентификатор
68850.513.6919 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ X-115 в кв. 816 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора; имот с идентификатор
68850.513.6920 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ XI-115 в кв. 816 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, и имот с идентификатор
68850.513.6921 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ XII-115 в кв. 816 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
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съвет – г р. Стара Загора. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявления
до съда със съдържанието по чл. 218, ал. 5 и 6 и
при условията на ал. 7 от ЗУТ.
967
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест срещу чл. 21 от Наредба № 12
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Димитровград, по който
е образувано адм. дело № 32/2020 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
4.03.2020 г. от 10 ч.
1024
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу
чл. 11, чл. 15, чл. 17, ал. 1, пр. 1, чл. 32, ал. 3,
чл. 40, чл. 46, ал. 1 и чл. 62, ал. 2 от Наредбата
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Върбица, приета от Общинския съвет – гр. Върбица. Въз основа на протеста е образувано адм. д. № 48/2020 г. по описа
на Административния съд – Шумен, насрочено
за 4.03.2020 г. от 9 ч.
951
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 46,
ал. 3 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Велики
Преслав, приета от Общинския съвет – гр. Велики
Преслав. Въз основа на протеста е образувано
административно дело № 57/2020 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
9.03.2020 г. от 9 ч.
952
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу
Наредбата за пожарна безопасност на територията на община Смядово, приета с Решение № 27
по протокол № 4 от 7.02.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Смядово. Въз основа на протеста е
образувано административно дело № 51/2020 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 9.03.2020 г. от 9,30 ч.
953
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу
чл. 41, ал. 8 и 9 в частта им относно текста
„специализирани ремаркета за превоз на тежки
и извънгабаритни товари“ от Наредбата за определяне размера на местните данъци на община
Венец, приета с Решение № 25 по протокол от
26.02.2008 г. на Общинския съвет – гр. Венец.
Въз основа на протеста е образувано адм. д.
№ 54/2020 г. по описа на А дминистративния
съд – Шумен, насрочено за 4.03.2020 г. от 9,30 ч.
992
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Разградският окръжен съд, гр. отделение,
обявява, че на основание чл. 62, ал. 2 от СК е
образувано гр. дело № 362/2019 г. по описа на
съда, заведено от Назмие Себайдин Шукри от
г р. За ве т с рещ у Х а л и л К ара йел, роден на
5.03.1987 г. в Република Турция, без регистриран
постоянен или настоящ адрес в страната, удостоверено с писмо изх. № АУ-01-80/13.01.2020 г.
от ГД „ГРАО“ при МРРБ, и с неизвестен адрес
в чужбина, който в едномесечен срок следва да
се яви в гражданската канцелария на Окръжния
съд – Разград, пл. Независимост № 1, за получаване на съдебните книжа по чл. 131 ГПК.
991
Разложкият районен съд уведомява Сузане
Шослер, родена на 24.04.1968 г. в Ню Йорк, САЩ,
с паспорт № С4WK875LC, издаден на 25.02.2009 г.
от Консулството на Палма де Майорка, Балеарски
острови, Испания, с адрес: Испания, Авенида
дел Голф № 16, Шале 16, в Е-07180, Санта Понса,
Майорка – Балеарски острови, Испания – ответница по гр.д. № 1356/2017 г. по описа на Районния
съд – Разлог, че срещу нея е предявен иск с правно основание чл. 79 ЗЗД. Указва на ответницата
Сузане Шослер, че може в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да получи
книжата по делото в деловодството на Районния
съд – Разлог – стая № 4, както и да посочи адрес
в страната, на който да бъде призована по делото.
1001
Софийският районен съд, 92 състав, призовава
Педро Ониние Огиунтцуку, роден на 3.06.1985 г.,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България, който има качеството на
ответник по гр.д. № 61560/2019 г. по описа на
СРС, III ГО, 92 състав, образувано по предявен
от Румяна Асенова Кубатева от София, с адрес
за кореспонденция и призоваване: София, ул.
Цар Асен № 2, вх. Б, ет. 3, иск за прекратяване
на сключения между тях граждански брак поради
настъпило дълбоко и непоправимо разстройство,
като същият в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, за връчване на книжата
по делото. Ответникът следва да посочи съдебен
адресат в страната, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
983
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
92 състав, по гр.д. № 66142/2019 г. на основание чл. 560 – 568 ГПК и Заповед № 15483 от
17.01.2020 г. кани държателя на всички временни удостоверения, удостоверяващи правата
на „Нефтохим – Инвест Холдинг“ – АД, ЕИК
102192707 (сегашно наименование „Черноморск и хол д и н г“ – А Д), върх у собс т вен и т е м у
999 999 броя обикновени, поименни акции с
право на глас и с номинална стойност 1 лв. и
всички временни удостоверения, удостоверяващи
правата на „Булимпекс“ – АД, ЕИК 121208532,
върху собствеността на 1 брой обикновени, поименни акции с право на глас и с номинална
стойност 1 лв. на акция, или общо 1 000 000 лв.
о т ка п и та ла на ФБК „Д ж и ро Тр ъс т“ – А Д
(сегашно наименование „Нефтохим – Инвест
Финанс“ – АД, ЕИК 831832631), да заяви по настоящото дело правата си върху тези временни
удостоверения най-късно до откритото съдебно
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заседание, насрочено на 29.04.2020 г. от 10,10 ч.,
когато ще се разгледа молбата на Радослав Костадинов Мандев – изпълнителен директор на
„Черноморски холдинг“ – АД, ЕИК 102192707,
адрес на управление: София, бул. Александър
Малинов № 80А, съдебен адрес: София, бул.
Александър Малинов № 80А, за обезсилване
на тези удостоверения. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценните
книги ще бъдат обезсилени. Заповядва да не се
издават акции и да не се извършват плащания
по гореописаните ценни книги. Насрочва делото в открито съдебно заседание на 29.04.2020 г.
от 10,10 ч., за когато да се призове молителят
Радослав Костадинов Мандев – изпълнителен
д и рек т ор на „Черноморск и хол д и н г“ – А Д ,
ЕИК 102192707.
984
Софийският районен съд, III гр. отделение, 84
състав, призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Къртис
Даниел Уолф, роден на 20.11.1988 г. в САЩ, с
неизвестен адрес, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, за да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея, както и разпореждане № 304301 от 17.12.2019 г. по
гр. дело № 19544/2019 г. по описа на съда, заведено от Славена Пенкова Уолф от София, по
чл. 49 от СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще
му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
985
Софийският градски съд, І гражданско отде
ление, 16 състав, на основание чл. 28 ЗОПДИППД
от 2005 г. (отм.) уведомява, че има образувано
гр. д. № 15683/2018 г. въз основа на постъпила
искова молба вх. № 153168 от 22.11.2018 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) срещу Христо Илиев Христов, ЕГН
7012230086, с постоянен адрес: София, район
„Подуяне“, ж.к. Левски, Зона В № 12, вх. Б, ет. 2,
ап. 27, и настоящ адрес: Петрич, ул. Братя Миладинови № 10, за отнемане в полза на държавата
имущество, придобито от престъпна дейност, на
основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД с цена на
иска 103 989,29 лв., а именно:
1. Сума в общ размер 13 097,84 евро с левова
равностойност 25 617,14 лв., представляваща разлика между преведените в периода 2009 г. – 2011 г.
и установената трансформация на част от паричните средства по разплащателна сметка № BG 75
ТТВВ 9400 1528 0491 54 към „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД.
2. Сума в общ размер 10 949,36 лв., представ
ляваща разлика между извършените преводи през
2009 г. и 2010 г., включително и извършените
превод по „Western Union“ от Тодорка Чолаков и
установената трансформация на парични средства по разплащателна сметка в левове № BG
85 BPBI7922 1011 3420 03 към „Юробанк България“ – АД.
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3. Сума в размер 1465,80 лв., представляваща
извършени вноски на каса през 2011 г. по разплащателна сметка в левове № BG 85 BPBI 7922 1011
3420 03 към „Юробанк България“ – АД.
4. Сума в размер 9540,35 евро с левова равностойност 18 656,30 лв., представляваща внесени
суми на каса от Христо Христов през 2009 г. по
спестовен влог в евро № BQ 83 BPBI7922 4411
3420 01 към „Юробанк България“ – АД.
5. Сума в размер 8271,06 евро с левова равностойност 16 176,78 лв., представляваща внесени
суми от трети лица през 2009 г. по спестовен
влог в евро № BG 83 BPBI7922 4411 3420 01 към
„Юробанк България“ – АД.
6. Сума в размер 221,58 лв., представляваща
извършени вноски на каса от Христо Христов през
2011 г. по спестовен влог в евро № BG 83 BPBI
7922 4411 3420 01 към „Юробанк България“ – АД.
7. Сума в размер 4909,13 лв., представляваща
валутни преводи от трето лице през 2011 г. по
спестовен влог в евро № BG 83 BPBI 7922 4411
3420 01 към „Юробанк България“ – АД.
8. Сума в размер 569,71 лв., представляваща
непреобразувана част от вноските на каса от
Христо Илиев Христов през 2009 г. по срочен
депозит в евро № BG 76 ВРВІ 7922 2411 3420 01
към „Юробанк България“ – АД.
9. Сума в размер 906,12 лв., представляваща
изплатена лихва за 2010 г. по срочен депозит в
евро Хе BG 76 BPBI 7922 2411 3420 01 към „Юробанк България“ – АД.
10. Сума в размер 836,54 евро с левова равно
стойност 1636,13 лв., представляваща извършени
вноски на каса през 2011 г. от Христо Христов по
срочен депозит в евро № BG 76 BPBI 7922 2411
3420 01 към „Юробанк България“ – АД.
11. Сума в размер 319,70 лв., представляваща
изплатена лихва за 2011 г. по срочен депозит в
евро № BG 76 BPBI 7922 2411 3420 01 към „Юробанк България“ – АД.
12. Сума в размер 994,21 лв., представляваща
изплатена лихва за 2012 г. по срочен депозит в
евро № BG 76 BPBI 7922 2411 3420 01 към „Юробанк България“ – АД.
13. Сума в размер 20 553,25 лв., представляваща преобразувана сума, чийто първоизточник
са вноски от Христо Христов по банкова сметка
№ BG 76 BPBI 7922 2411 3420 01 през 2009 г. и
2010 г.
14. Сума в размер 1014,08 лв., представляваща
изплатена лихва през 2013 г. върху направените
вноски.
Съгласно определение от 19.12.2019 г. по
гр. дело № 15683/2018 г. по описа на СГС, І ГО,
16 състав, съдът определя двумесечен срок, считано от датата на обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ по реда на чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.), в който трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права
върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в делото по реда на чл. 225 ГПК,
като предявят претенциите си пред Софийския
градски съд.
Гражданско дело № 15683/2018 г. по описа на
СГС, І ГО, 16 състав, е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 15.06.2020 г. в 15 ч.
1070
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Софийският градски съд, І гражданско от
деление, 19 състав, на основание чл. 28, ал. 2 от
ЗОПДИППД уведомява, че има образувано гр. д.
№ 3709/2019 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Веселин Петров Минев,
ЕГН 7507256680, с постоянен и настоящ адрес:
София, район „Триадица“, ул. Деде Агач № 19, за
отнемане на имущество на обща стойност 3 351
842,59 лв., описано, както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ сума в размер
380 617, 52 лв., както следва:
5000 лв. – парична равностойност на отчуждени дружествени дялове в „Уестърн Пропъртис“ – ООД, ЕИК 200201457;
100 000 лв. – допълнителна парична вноска в
„ДИС Трейдинг“ – ООД, ЕИК 130327432;
275 617,52 лв. – пазарна стойност на отчуждени
недвижими имоти, представляващи ап. 2 и гараж 6, намиращи се в София, район „Лозенец“,
местност Витоша ВЕЦ Симеоново, бл. 1, ет. П,
УПИ І-1733 от кв. 85.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ сума в размер 2 545 940,18 лв.,
както следва:
2 8 7 9, 4 8 е в р о (с л е в о в а р а в н о с т о й н о с т
5631,77 лв.) – извършени на каса вноски през
2011 г. по картова сметка в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с IBAN BG14RZBB91554441659502;
200 евро (с левова равностойност 391,17 лв.) – извършени на каса вноски от трето лице през 2009 г.
по картова сметка в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с IBAN BG14RZBB91554441659502;
675 8 , 4 4 е в р о (с л е в о в а р а в н о с т о й н о с т
13 218, 36 лв.) – извършени на каса вноски през
2011 г. по картова сметка в „УниКредит Булбанк“ – АД, с IBAN BG66UNCR96601400966515;
3280,16 лв. – извършени на каса вноски през
2011 г. по картова сметка в „УниКредит Булбанк“ – АД, с IBAN BG23UNCR96602000966512;
50 000 лв. – осъществен превод от „Дрийм Резиденс“ – ООД, през 2013 г. по банкова сметка при
„ЦКБ“ – АД, с IBAN BG07СЕСВ979010Е4484400;
176 807,04 лв. – вноски на каса, извършени през
2010 г. за осъществяване на паричен превод към
„Екстрийм Холдинг“ по спестовен влог IBAN
BG34FINV915040UB301617 в „ПИБ“ – АД;
195 500 лв. – извършен превод от „ДИС Трейдинг“, послужил за извършване на превод към
„Екстрийм Холдинг“ по спестовен влог IBAN
BG34FINV915040UB301617 в „ПИБ“ – АД;
1 027 299,71 лв. – извършени вноски на каса
през 2010 г. за превод към „Гравити Трейд“ по
спестовен влог IBAN BG34FINV915040UB301617
в „ПИБ“ – АД;
110 000 лв. – допълнителна парична вноска
към „Съни Дрийм“ – ООД, през 2012 г.;
350 673,42 лв. – вземане за п редоставени
заеми от Веселин Пет ров Минев на „Съни
Дрийм“ – ООД, през 2011 г. в размер 235 273, 43 лв.
и през 2013 г. в размер 115 400 лв.;
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4800 лв. – парична равностойност на 96 дружествени дяла, придобити от „Парамаунт 1“ –
ООД, ЕИК 131196530, през 2012 г.;
17 339,06 лв. – предоставен заем от Веселин
Петров Минев на „Дрийм Резиденс“ – ООД,
през 2013 г.;
94 251,73 лв. – предоставени заемни средства
на дружеството през 2011 г. в размер 86 712,44 лв.
и през 2014 г. в размер 7539,29 лв., непредявени
в производството по несъстоятелност;
496 747,75 лв. – вземане за предоставени заеми
от Веселин Петров Минев на „Сласпа“ – ЕООД,
през 2011 г.
На основание чл. 147 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ сума в размер
425 284,89 лв., представляваща иззети парични
средства при претърсването.
Съгласно определение от 15.01.2020 г. по
гр. дело № 3709/2019 г. по описа на СГС, І ГО,
19 състав, съдът указва на всички заинтересовани
лица, че могат да предявят своите претенции
върху имуществото в двумесечен срок, считано
от датата на обнародване в „Държавен вестник“
и датата на насроченото първо съдебно заседание.
Претенциите следва да бъдат заявени писмено в
регистратурата на СГС, като се впише номерът
на настоящото дело.
Съдът указва, че в молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от
имуществата, описани в настоящото обявление,
има претенции, като посочи и в коя точка на
настоящото обявление е описано имуществото.
Гражданско дело № 3709/2019 г. по описа на
СГС, І ГО, 19 състав, е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 22.06.2020 г. в 15 ч.
1077
Бургаският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Добринище
ски“ – ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 147091417,
със седалище и адрес на управление Поморие,
ул. Чайка № 1 (длъжник в производството по
дело по несъстоятелност № 293/2014 г. по описа
на съда), да се явят на 10.02.2020 г. в 13,30 ч. за
участие в открито съдебно заседание по ч.т.д.
№ 8/2020 г. по описа на Окръжния съд – Бургас,
за разглеждане на искането на Националната
агенция за приходите за отмяна на решенията,
приети на събрание на кредиторите, проведено на 30.12.2019 г. по дело по несъстоятелност
№ 293/2014 г.
1093
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва в регистъра на политическите партии на СГС промяна по партидата
на ПП „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ“ в ръководните
органи на партията по ф.д. № 285/2011 г., както
следва: председател на Централния управителен съвет: Михаил Ечков Ечков, като същият
представлява политическата партия; членове
на Централния управителен съвет: Константин
Савов Савов, Иван Лазаров Кънев; членове на
Централния контролен съвет на партията: Цветан Славчов Липев, председател на Контролния
съвет; Ваня Константинова Анастасова, член на
Контролния съвет; Милен Вълчев Маринов, член
на Контролния съвет.
1138
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб Авантаж“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 6.03.2020 г. в 10 ч.
в София, ж.к. Младост 3, трафопост до бл. 332,
при следния дневен ред: 1. отчет и доклад за
дейността на сдружението; 2. актуализация на
числения състав на сдружението; 3. промяна в
обстоятелствата, подлежащи на вписване; 4. избор
на членове на управителния съвет на сдружението; 5. приемане на нов устав на сдружението;
6. разни. Писмените материали по дневния ред
ще се намират на разположение на членовете на
сдружението на адрес: София, ж.к. Младост 3,
трафопост до бл. 332. При липса на кворум общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от кворума на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ.
1103
3. – Изпълнителният съвет на ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
решение на изпълнителния съвет от 20.11.2019 г.
сви к ва ІІ редовен кон г рес на пар т и я та на
14.03.2020 г. в 12 ч. в София, бул. Княз Александър Дондуков № 11 – голяма зала, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на НС; 2. отчет
на НКК; 3. приемане на изменения и допълнения в устава на ПП „Движение за радикална
промяна Българската пролет“; промяна името и
символите на партията; 4. избори на председател
на партията, членове на ИС и членове на НС;
5. разни. 11 ч. – регистрация на делегатите на
конгреса; 12 ч. – начало на конгреса.
976
1. – Съветът на настоятелите на сдружение „Училищно настоятелство на 86 Основно
у чилище „К лимент Охридски“ – София, к в.
Владая, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на училищното настоятелство
на 20.03.2020 г. в 18 ч. в сградата на училището
във Владая, ул. Брезова гора № 2, при следния
дневен ред: 1. представяне на годишен отчет за
дейността, изготвен по реда на чл. 40, ал. 2 от
ЗЮЛНЦ за 2019 г.; 2. прием на нови членове
на настоятелството; 3. избор на нови членове
на съвета на настоятелите; 4. актуализиране
на списъка на членовете на настоятелството
съгласно чл. 11 от устава; 5. обсъждане и приемане на промени в устава на настоятелството;
6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27, изр. 2 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
978
3. – Управителният съвет на „Национално
сдружение – Общество на инженерите по железен
път“ (НСОИЖП), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 33, ал. 1 и чл. 36 от устава на НСОИЖП
свиква общо събрание на 20.03.2020 г. в 10 ч. в
заседателната зала на секция „Сигнализация и
телекомуникации“ – София, ул. Белоградчик
№ 5, при следния дневен ред: 1. отчет на пред-
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седателя на управителния съвет за дейността на
сдружението през периода април 2019 г. – март
2020 г.; 2. отчет за финансовото състояние на
сдружението за периода април 2019 г. – март
2020 г. 3. предложения за изменения и допълнения
на устава на сдружението; 4. приемане на нови
членове на сдружението; 5. връчване на наградата на НСОИЖП за 2019 г.; 6. други. Съгласно
чл. 34 от устава на НСОИЖП общото събрание се
счита за законно, ако на него присъстват повече
от половината от всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да присъстват.
1105
3. – Управителният съвет на „Спортен клуб
по бокс Кико“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на
29.03.2020 г. в 10 ч. в седалището на клуба – София, ж.к. Обеля 2, бл. 211, вх. Б, ет. 8, ап. 51, при
следния дневен ред: 1. приемане на финансов отчет
за 2018 и 2019 г.; 2. други. 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.
1101
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български киноложки клуб
английски бултериер“ на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.03.2020 г.
в 10 ч. в София, бул. Симеоновско шосе № 66,
хотел „Брод“, конферентна зала, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на
сдружението; 2. отчет на управителния съвет за
дейността през 2019 г. и приемане на отчета; 3.
приемане на програма за дейността и бюджет през
2020 г.; 4. подготовка за провеждане на клубна
изложба през настоящата година; 5. изменение
и допълнение на Правилника за селекция и развъждане; 6. разискване на други въпроси. 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.
1010
431. – Управителният съвет на „Асоциация на
българските авиокомпании АБА“ на основание
чл. 22, ал. 1 от устава и чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 8.04.2020 г. в 14 ч. в
София, в сградата на Института по въздушен
транспорт на Летище София при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен доклад за дейността
на АБА за 2019 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет на АБА за 2019 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на УС за финансовата
2019 г.; 4. избор и освобождаване на членове на
управителния съвет, на председател и зам.-председател на АБА; 5. приемане на бюджет на АБА
за 2020 г.; 6. обсъждане и приемане на промени
в устава на АБА; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
бъде отложено с един час и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред и ще бъде
законно независимо от броя на присъстващите.
1104
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1. – Управителният съвет на Българското
сдружение на родовете от Македония на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на сдружението на 8.04.2020 г. в 18 ч.
в заседателната зала, София, ул. Пиротска № 5,
със следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението; 2. финансов отчет; 3. избор на
нови членове; 4. вземане на решение за кандидатстване за субсидия; 5. разни.
1141
3. – Управителният съвет на Съюза на свободните писатели – България – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 22.05.2020 г. в 14 ч. (при липса на кворум – в
15 ч.) в София, ул. Георги С. Раковски № 127,
читалище „Славянска беседа“, при следния дневен ред: 1. отчети на управителния съвет и на
ревизионната комисия; 2. промени в устава на
Съюза на свободните писатели в България; 3.
избор на ново ръководство.
1086
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Стрелкови клуб „Аетос“, Айтос, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 29.03.2020 г. в 10 ч. в Айтос, ул.
Георги Кондолов № 1, при следния дневен ред:
1. приемане на доклад за дейността на сдружението и финансовия отчет за 2018 и 2019 г.; 2.
освобождаване на досегашния председател и
зам.-председател на сдружението и избор на нов
председател и зам.-председател; 3. освобождаване
на членовете на управителния съвет и избор на
нови членове; 4. освобождаване на членовете на
контролната комисия и избор на нови членове;
5. предлагане и гласуване на промяна на седалището и адреса на управление на сдружението;
6. предлагане и гласуване на промени в раздели
„Цели и средства за постигане на целите“ и
„Предмет на допълнителна стопанска дейност“
от устава на сдружението; 7. предлагане и гласуване на нов устав на сдружението; 8. разни.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на събранието, се намират на адреса на управление на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе на същото място един час по-късно
и ще се счита за редовно независимо от броя
на явилите се членове.
1023
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ложа Петко Йовчев“ – Бургас,
на основание чл. 23, ал. 1 от устава във връзка с
чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 30.03.2020 г. в 10 ч. в Бургас,
ж.к. Братя Миладинови, бл. 38, ет. 2 надпартерен,
офис 2, при следния дневен ред: 1. изменяне и
допълване на устава на сдружението, включително промяна на наименованието, на адреса
на управление и начин на свикване на общото
събрание; 2. избор на членове на УС; 3. разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ.
1102
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17. – Управителният съвет на Обединени
спортни клубове „ЖСК – Спартак“ – Варна, на
основание чл. 15, ал. 1 от устава на сдружението
и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 12.03.2020 г. в 17 ч. във Варна,
Дворец на културата и спорта, бул. Княз Борис І
№ 115, при следния дневен ред: 1. решение за
прекратяване дейността на ОСК „ЖСК – Спартак“ – Варна; 2. приемане на зак лючителен
счетоводен баланс; 3. определяне на ликвидатор и срок за извършване на ликвидацията и
освобождаването му от отговорност. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч. същия ден и на
същото място.
973
3. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Тери т ори
алната организация на научно-техническите
съюзи – Кърджали, на основание чл. 26, ал. 1 и 3
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.04.2020 г.
в 15,30 ч. в зала 211 на Дома на техниката – Кърджали, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на УС за дейността на ТО на НТС – Кърджали,
за периода 2015 – 2019 г.; 2. приемане на решения
по отчетния доклад; 3. приемане на насоки за
дейността на ТО на НТС за периода 2020 – 2024 г.;
4. приемане на рамков бюджет на ТО на НТС
до края на мандата; 5. приемане на промени в
устава на ТО на НТС; 6. избор на управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 16,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
1096
14. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Подводен клуб „Нептун“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
годишно отчетно-изборно събрание на сдружението на 14.03.2020 г. в 10,30 ч. в помещението
на клуба в Пловдив, ул. Гладстон – подлеза, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2019 г.; 2. приемане на основните
насоки за развитие на сдружението за 2020 г.
и програма за осъществяване на дейността на
сдружението за 2020 г.; 3. приемане на бюджета на сдружението за 2020 г.; 4. избор на нов
управителен съвет на сдружението; 5. други.
Посочените материали ще бъдат предоставени
за запознаване на членовете на клуба в седалищния адрес след 14.02.2020 г.
956
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско балинтово общество“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 16.1 от устава на сдружението свиква общо
събрание на БгБО на 27.03.2020 г. в 18 ч. в конферентната зала на хотел „Зара“, Банско, при
следния дневен ред: 1. представяне, обсъждане и
приемане на отчетите на председателя, ковчежника и контрольора; 2. промяна в състава на
управителния съвет; 3. дискусия по дейностите
на сдружението. Поканени за участие са всички
членове на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава
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на сдружението събранието се отлага с един
час при същия дневен ред и се счита за законно
независимо от броя на присъстващите.
958
1. – Управителният съвет на Клуб по динамична стрелба „Шотгън Мастерс“ – Разлог, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава свиква общо
събрание на членовете на 12.03.2020 г. в 18 ч.
в София, бул. Ситняково № 47, бл. 12, вх. А,
ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на решение за освобождаване от длъжност на
членовете на управителния съвет на сдружението поради изтичане на петгодишния срок, за
който са избрани членовете на действащия УС;
2. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет на сдружението; 3. избор на
членове на управителния съвет на сдружението;
4. приемане на нов устав на сдружението; 5.
приемане на счетоводния баланс и отчета за
приходите и разходите на сдружението за 2017 г.;
6. приемане на счетоводния баланс и отчета за
приходите и разходите на сдружението за 2018 г.;
7. приемане на счетоводния баланс и отчета за
приходите и разходите на сдружението за 2019 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
959
38. – Управителният съвет на Българско пещерно дружество – гр. Ракитово, на основание
чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на
дружеството на 27.03.2020 г. в 18 ч. в офиса на
сдружението – ул. Александър Стамболийски
№ 1, гр. Ракитово, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на дружеството
през изминалата 2019 г.; 2. приемане на финансов
отчет за 2019 г.; 3. разни. При липсата на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден един час по-късно (19 ч.)
при същия дневен ред.
977
3. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Карате – Киокушин“ – Севлиево, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 17.03.2020 г. в 17 ч. в
Севлиево на адреса на управление на сдружението – ул. Видима № 19, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за промени в съдържанието
на устава на сдружението; 2. вземане на решение
за промени в състава на управителния съвет на
сдружението; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
955
3. – Управителният съвет на сдружение „Холистичен център Радост и Светлина“ – Смолян,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно събрание на 28.03.2020 г. в 16 ч. на адрес:
Смолян, бул. България № 6, при следния дневен
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ред: 1. годишен и финансов отчет за дейността
през 2019 г.; 2. приемане на проект за дейността
за 2020 г.; 3. разни.
1097
1. – Управителят на сдружение с нестопанска цел „Школа за народни танци Фолклорна
магия“ – Стара Загора, на основание чл. 9, ал. 2
от устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 23.03.2020 г. в 18 ч. в
седалището и адреса на управление на сдружението в Стара Загора, ул. Хан Аспарух № 4, вх. А,
ет. 4, ап. 34, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчети за дейността на сдружението за сезони
2016 – 2017 г., 2017 – 2018 г. и 2018 – 2019 г.; 2.
приемане на годишен финансов отчет за 2019 г.;
3. п риемане на бюд жет на сд ру жението за
2020 г.; 4. обсъждане и приемане на изменения
в устава на сдружението; 5. разни. Писмените
материали са на разположение на членовете на
сдружението в седалището му всеки делничен
ден от 14 до 17 ч. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на събранието.
Събранието е законно, ако присъстват повече
от половината от всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред.
1021
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в
частна полза „Български бизнес иновации“ – Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от
устава на сдружението свиква извънредно общо
събрание на 27.03.2020 г. в 18 ч. в Шумен, ул.
Пирот № 3, ет. 2, ап. 3, при следния дневен
ред: 1. прекратяване на сдружението; 2. избор
на ликвидатор; 3. определяне срок на ликвидацията; 4. разни. Поканват се всички членове
на сдружението лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час
и ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред с явилите се членове.
1022
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Пирин – Брез
ница“ – с. Брезница, област Благоевград, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението свиква общо събрание на
30.03.2020 г. в 18 ч. в с. Брезница – заседателна
зала на местното училище, при следния дневен
ред: 1. обсъждане приемането на нов устав на
сдружението; 2. освобождаване и избор на членове
на управителния съвет на сдружението; 3. други
(разни). При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава общото събрание
ще се проведе един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове на сдружението.
Писмените материали, свързани с дневния ред,
са на разположение на членовете на общото
събрание в офиса на сдружението по седалище
и адрес на управление.
1020

С Т Р.

128

ДЪРЖАВЕН

1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Футболен клуб „Стрела – 2003“,
с. Вълкосел, област Благоевград, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на сдружението свиква общо събрание на 30.03.2020 г. в
18 ч. в с. Вълкосел, ул. Лилия № 47 – заседателна
зала на сдружението, при следния дневен ред:
1. обсъждане приемането на нов устав на сдружението; 2. освобождаване и избор на членове
на управителния съвет на сдружението; 3. други
(разни). При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава общото събрание
ще се проведе един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове на сдружението.
Писмените материали, свързани с дневния ред,
са на разположение на членовете на общото събрание в офиса на сдружението по седалището
и адреса на управление.
987
1. – Управителният съвет на ФК „Планинец“ – с. Годлево, област Благоевград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 26.03.2020 г. в 16 ч. в „Пенсионерски клуб“,
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с. Годлево, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за приемане на нови членове; 2. обсъждане и приемане на подготвения нов устав;
3. избор на управителен съвет на сдружението.
1081
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Ботев – Лозно“ – с. Лозно, област Кюстендил,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по инициатива на УС общо събрание на сдружението
по предвидения ред от устава на 20.03.2020 г. в
16,30 ч. в централната сграда на сдружението,
при следния дневен ред: 1. промяна в наименованието на сдружението; 2. промяна на устава
на сдружението и приемане на нов с извършените промени; 3. възлагане на изпълнението на
решението и внасяне на документите в РЮЛНЦ
при АВ; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час и ще се проведе на същото място
и при същия дневен ред, колкото и членове да
се явят. Предложенията за обсъждане и проекторешенията може да се намерят на адреса на
управление на сдружението всеки работен ден
от 8 до 17 ч.
954

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2020 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2020 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2020 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2020 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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