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 Постановление № 92 от 14 май
2020 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за таксите за използване
на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване
в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския
съвет от 1998 г.
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 Постановление № 93 от 14 май
2020 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет
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 Постановление № 94 от 14 май
2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България, приета с Постановление № 275
на Министерския съвет от 2002 г.
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Министерство
на отбраната
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-9 от 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични
предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия
10
Министерство
на вътрешните работи
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 Инструкция за допълнение на Инструкция № Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията на работа
в структурите на МВР при издаване
на българските лични документи
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за контрол на разходите на публични средства,
свързани с преодоляването на последствията
от разпространението на Ковид-19
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
I. Създава Временна комисия за контрол
на разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствията от
разпространението на Ковид-19.
II. Временната комисия:
1. Изисква и публикува информация за
всички разходи на публични средства, в т.ч.
осигурени чрез фондове или други финансови
инструменти на Европейския съюз, свързани
с преодоляването на последствията от разпространението на Ковид-19.
2. Проверява съответствието на отделните
разходи с условията и критериите, установени
за отделните антикризисни мерки.
3. Изготвя доклад с обобщени данни за
извършените разходи и анализ на тяхната
ефективност.
III. Комисията се състои от 10 членове – по
двама от всяка парламентарна група, в т.ч.
председател и заместник-председател.
IV. Избира ръководство и състав на Комисията, както следва:
Председател: Йордан Кирилов Цонев
Членове: Мария Йорданова Илиева
Евгения Даниелова Ангелова
Румен Василев Гечев
Явор Руменов Божанков
А длен Шукри Шевкед
Калин Николов Поповски
Борис Янков Ячев
Пламен Трифонов Христов
Дора Стоянова Христова.
V. Комиси я та се съ здава за срока на
действие на извънредните мерки.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 14 май 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3588

РЕШЕНИЕ

по Док лада за дейността на Временната
анкетна комисия за проучване на всички
данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии
твърдения за скандалната подкупна схема
при придобиване на българско гражданство
от чужди граждани
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за проучване на
всички данни, факти и обстоятелства по
повод изнесените в европейски и български
медии твърдения за скандалната подкупна
схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 14 май 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3589

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 89
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Водица, община Попово, област
Търговище, на 27 септември 2020 г.
Издаден в София на 11 май 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
3566

УКАЗ № 90
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 5 и чл. 466 от Изборния кодекс
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Водно, община Дулово, област Силистра, на
27 септември 2020 г.
Издаден в София на 11 май 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
3567

УКАЗ № 91
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Острец, община Търговище, област
Търговище, на 27 септември 2020 г.
Издаден в София на 11 май 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
3568

УКАЗ № 92
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Кралево, община Търговище, област
Търговище, на 27 септември 2020 г.
Издаден в София на 11 май 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
3569

УКАЗ № 93
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен,
на 27 септември 2020 г.
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Издаден в София на 11 май 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

3570

УКАЗ № 94
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
общ и на С т рел ча, облас т Пазард ж и к , на
27 септември 2020 г.
Издаден в София на 11 май 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
3571

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92
ОТ 14 МАЙ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за таксите за използване на летищата за
обществено ползване и за аеронавигационно
обслужване в Република България, приета
с Постановление № 280 на Министерския
съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 9 и 62 от
2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г.,
бр. 32 и 71 от 2004 г., бр. 15 и 96 от 2005 г.,
бр. 22 от 2006 г., бр. 1 и 25 от 2007 г., бр. 34
от 2008 г.; Решение № 5551 от 2008 г. на
Върховния административен съд – бр. 92 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2010 г., бр. 20
и 107 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 38 от
2013 г., бр. 41 и 67 от 2014 г., бр. 45 от 2015 г.,
бр. 11 от 2016 г., бр. 21 и 102 от 2017 г., бр. 20
от 2018 г. и бр. 46 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 2 думите „приложения № 1а,
1б, 1в и 1г“ се заменят с „приложения № 1а,
1б, 1в, 1г и 1д“.
§ 2. Създава се приложение № 1д към чл. 1,
ал. 2:
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„Приложение № 1д
към чл. 1, ал. 2
Размер на летищните такси
съгласно Решение № З-896 от 30 октомври
2019 г. на изпълнителния директор на „Летище София“ – ЕА Д, за определяне размера
на летищните такси на Летище София
1. Такса за кацане на въздухоплавателни
средствa
1.1. Таксата за кацане се събира за всеки
тон или част от него, окръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на
въздухоплавателното средство (ВС).
1.2. Таксата е в еднакъв размер за полети по международни линии и за полети по
вътрешни линии.
1.3. Единичната таксова единица за тон
от максималното излетно тегло на ВС е диференцирана в 5 групи (теглови диапазони)
и е, както следва:
Група 1 – ВС до 3 т

–

5 евро

Група 2 – ВС над 3 т до 25 т

–

9,20 евро

Група 3 – ВС над 25 т до 65 т

–

7,75 евро

Група 4 – ВС над 65 т до 100 т

–

7,05 евро

Група 5 – ВС над 100 т

–

6,90 евро

1.4. В размера на таксата по всеки теглови
диапазон за периода 01.01. – 31.12.2020 г. са
включени разходи за издръжка на националния надзорен орган в размер 0,06 евро за тон.
1.5. Върху таксата за кацане на ВС са приложими следните отстъпки за стимулиране
развитието на трафика на Летище София:
1.5.1. За нов редовен междуконтинентален
пътнически маршрут:
Година 1
12 месеца от първия полет по 99 % намаление
маршрута

1.5.2. За нов редовен пътнически маршрут
в рамките на Европа:
Година 1
12 месеца от първия полет по 80 % намаление
маршрута

1.5.3. За нов сезонен пътнически маршрут:
Сезон 1
В рамките на първия сезон на
60 % намаление
полетното разписание (зима
или лято)

1.5.4. За нови и/или допълнителни товарни
полети по международен маршрут:
Година 1
12 месеца от първия полет по
40 % намаление
маршрута (нов или допълнителен)

1.5.5. За увеличен капацитет по действащ
пътнически маршрут чрез смяна на типа ВС:
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Година 1
12 месеца от първия полет по 50 % намаление
маршрута
върху разликата
в MTOW

1.5.6. За поддържане конкурентоспособността на въздушния транспорт по вътрешни
дестинации:
Редовни пътнически полети
по вътрешни маршрути:
Маршру т Софи я – Бу ргас – 70 % намаление
София
Марш ру т С офи я – Варна – 90 % намаление
София

1.5.7. Брой изпълнени самолетодвижения
по международни маршрути от един и същ
превозвач за период 12 последователни месеца считано от 1.07.2020 г.:
Над 4000 самолетодвижения 2,5 % намаление
Над 8000 самолетодвижения 5,5 % намаление
Над 12 000 самолетодвижения 6,5 % намаление

1.5.8. Пакетна стимулираща отстъпка за
превозвачи, изпълняващи редовна полетна
програма до/от Летище София, по повод на
събития, промотиращи въздушния транспорт:
Еднократна отстъпка

50 % намаление

Всички отстъпки по т. 1.5 се предоставят
при условията, критериите и по реда, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки
за развитие на трафика на Летище София
за 2020 г.
2. Такса за паркиране на въздухоплавателни средства
2.1. Таксата за паркиране се събира за
всеки тон или част от него, окръглена към
следващ тон от максималното излетно тегло
на ВС, за всеки започнат час над безплатния
престой.
2.2. Единичната таксова единица за тон
на час е диференцирана в 4 групи в зависимост от периода на денонощието и типа
на ползваното съоръжение (местостоянка):
Оперативна местосто- Оперативна местостоянка – „ден“*
янка – „нощ“**
0,318 евро
0,104 евро
Зона за дълговременен Зона за дълговременен
престой
престой
„Long-term Bay“ –
„Long-term Bay“ –
„ден“*
„нощ“**
0,032 евро
0,023 евро
* „Ден“ е периодът от 06,00 ч. до 22,59 ч. местно
време.
** „Нощ“ е периодът от 23,00 ч. до 05,59 ч. местно време.

2.3. Непрекъснат престой на съоръжение
за оперативен престой повече от 8 денонощия
се таксува с увеличение 50 на сто от таксата
за паркиране.
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2.4. Таксата за паркиране не се заплаща
за престой на ВС до:
2.4.1. 3 часа след кацане – за ВС, изпълняващи пътнически полети;
2.4.2. 6 часа след кацане – за ВС с максимално излетно тегло до 150 тона, изпълняващи товарни полети;
2.4.3. 9 часа след кацане – за ВС с максимално излетно тегло над 150 тона, изпълняващи товарни полети.
2.5. Летищният оператор публикува списък с номера на местостоянки за оперативен
престой на ВС и обозначение на зоните за
дълговременен престой (Long-term Bay).
2.6. В размера на таксата за паркиране
на ВС за периода 01.01. – 31.12.2020 г. са
включени „0“ (нула) разходи за издръжка
на националния надзорен орган.
2.7. Върху таксата за паркиране на ВС са
приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на Летище София:
2.7.1. За местодомуващи ВС на авиационни
превозвачи с редовна полетна програма с
отправно летище – Летище София:

орган в размер 0,09 евро за всеки заминаващ
пътник над 12-годишна възраст (възрастен).
3.4. Върху таксата за пътници са приложими следните отстъпки за стимулиране
развитието на трафика на Летище София:
3.4.1. За трансферен пътнически трафик
по редовни линии:

Повече от 3 местодо- 15 % отстъпка върху такмуващи ВС на един и сата за оперативна мессъщ превозвач
тостоянка – ден и нощ

над 400 000 до 500 000 път- 1,20 евро намаление
ници
за заминаващ пътник

Повече от 6 местодо- 30 % отстъпка върху такмуващи ВС на един и сата за оперативна мессъщ превозвач
тостоянка – ден и нощ

2.7.2. Пакетна стимулираща отстъпка за
превозвачи, изпълняващи редовна полетна
програма до/от Летище София, по повод събития, промотиращи въздушния транспорт:
Еднократна отстъпка

20 % намаление за
престой до 24 часа

Всички отстъпки по т. 2.7 се предоставят
при условията, критериите и по реда, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки
за развитие на трафика на Летище София
за 2020 г.
3. Такса за пътници
3.1. Таксата „Пътници“ се събира за всеки заминаващ пътник по международни и
вътрешни линии, започващ пътуването си
от Терминал 1 и/или Терминал 2 на Летище
София или извършващ трансфер от един
полет на друг:
Международни линии
Вътрешни линии

Възрастни 7,27 евро
Деца

3,64 евро

Възрастни 5,54 евро
Деца

2,77 евро

3.2. Деца до 2-годишна възраст и транзитни пътници са освободени от заплащане
на таксата.
3.3. В размера на таксата за пътници за
периода 01.01. – 31.12.2020 г. са включени разходи за издръжка на националния надзорен

Път ниц и, п рис т ига щ и с
международен или вътрешен полет и заминаващи с
международен полет
Път ниц и, п рис т ига щ и с 6 0 % н а м а лен ие
международен полет и за- върху приложимаминаващи с вътрешен полет та такса за пътници

3.4.2. За брой заминаващи пътници на
един и същ превозвач за период 12 последователни месеца считано от 1.07.2020 г.:
над 100 000 до 200 000 път- 0,50 евро намаление
ници
за заминаващ пътник
над 200 000 до 300 000 път- 0,75 евро намаление
ници
за заминаващ пътник
над 300 000 до 400 000 път- 1,00 евро намаление
ници
за заминаващ пътник

над 500 000 пътници

1,35 евро намаление
за заминаващ пътник

Всички отстъпки по т. 3.4 се предоставят
при условията, критериите и по реда, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки
за развитие на трафика на Летище София
за 2020 г.
4. Такса за ползване на пътнически ръкав
4.1. Таксата „Ползване на пътническ и
ръкав“ се начислява само при ползване на
съоръжението.
4.2. Единичната таксова единица е диференцирана за първонача лен период на
ползване до 60 минути и за всеки започнати
допълнителни 15 минути:
За първоначален период до 60 минути 117 евро
За всеки последващи 15 минути или
части от тях

44 евро

4.3. Таксата „Ползване на пътническ и
ръкав“ се прилага в еднакъв размер без
разлика спрямо типа на ВС, дестинацията
на полета и периода от денонощието, през
който се ползва съоръжението.
4.4. При ползване на пътнически ръкав с
прекъсване времето на ползване след кацане се сумира с времето на ползване преди
излитане на едно и също ВС и таксата се
начислява за така полученото общо време на
ползване. Времето, през което съоръжението
не се използва, не се таксува.
4.5. В размера на таксата за ползване на пътнически ръкав за периода 01.01. – 31.12.2020 г.
са включени „0“ (нула) разходи за издръжка
на националния надзорен орган.
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4.6. Върху таксата за ползване на пътнически ръкав са приложими следните отстъпки
за стимулиране развитието на трафика на
Летище София:
4.6.1. Пакетна стимулираща отстъпка за
превозвачи, изпълняващи редовна полетна
програма до/от Летище София, по повод събития, промотиращи въздушния транспорт:
Еднократна отстъпка

01.01. – 31.12.2020 г., са включени разходи за
издръжка на националния надзорен орган в
размер 0,09 евро за всеки заминаващ пътник.
5. 5. Та кс а „С и г у рно с т “ з а ВС, кои т о
не превозват пътници, се събира за всяко
въздухоплавателно средство, изпълняващо
товарен, технически или друг полет, с който на Летище София не кацат и не излитат
пътници.
5.6. Единичната таксова единица е определена за полет и е диференцирана в 2 групи
(теглови диапазони) в зависимост от максималното излетно тегло на ВС, както следва:

20 % намаление

Всички отстъпки по т. 4.6 се предоставят
при условията, критериите и по реда, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки
за развитие на трафика на Летище София
за 2020 г.
5. Такса за сигурност
5.1. Такса „Сигурност“ се начислява по
различен начин за ВС, превозващи пътници,
и за ВС, изпълняващи товарни, технически
или други полети, при които не се превозват
пътници.
5.2. Единичната таксова единица за ВС,
превозващи пътници, се събира за всеки
заминаващ пътник (започващ пътуването си
от Летище София или извършващ трансфер
от един полет на друг):
За заминаващ пътник
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Еднократно ВС с MTOW до 6 тона 10,00 евро
за полет
ВС с MTOW над 6 тона 25,00 евро

5.7. Такса „Сигурност“ за ВС, които не
превозват пътници, се прилага в еднакъв
размер независимо от дестинацията на полета
(по международни или по вътрешни линии).
6. Такса за шум (екологична)
6.1. Такса „Шум (екологична)“ се събира
за всеки тон или част от него, окръглена
към следващ тон, от максималното излетно
тегло на ВС.
6.2. Такса „Шум (екологична)“ се заплаща
еднократно за полет, като се вземат предвид
часът на кацане и часът на последващото
излитане на едно и също ВС.
6.3. Единичната таксова единица е определена в диференциран размер в зависимост
от индивидуалните шумови характеристики
на ВС, в 5 групи по шумови сертификати
и в 3 часови зони – дневна, сутрин/вечер и
нощна:

3,36 евро

5.3. Такса „Сигурност“ за пътнически полети се прилага в еднакъв размер за всички
категории пътници (възрастни и деца) независимо от терминала, на който се обслужва
заминаващият полет, и независимо от неговата дестинация (по международни или по
вътрешни линии).
5.4. В ра змера на т а кс а „С и г у рно с т “
за ВС, п ревозва щ и п ът н и ц и за периода

Евро за тон
Час на кацане
(местно време)

Шумова
категория
Категория 1

07,00 – 22,59 ч.

06,00 – 06,59 ч.
23,00 – 23,59 ч.

00,00 – 05,59 ч.

Час на излитане (местно време)
07,00 – 22,59 ч.

06,00 – 06,59 ч.
23,00 – 23,59 ч.

00,00 – 05,59 ч.

0,16

0,20

0,33

Категория 2

0,21

0,27

0,43

Категория 3

0,28

0,36

0,58

Категория 4

0,46

0,57

0,92

Категория 5

0,70

0,88

1,42

Категория 1

0,20

0,25

0,37

Категория 2

0,27

0,32

0,48

Категория 3

0,36

0,43

0,64

Категория 4

0,57

0,69

1,03

Категория 5

0,88

1,06

1,59

Категория 1

0,32

0,37

0,49

Категория 2

0,42

0,48

0,64

Категория 3

0,57

0,65

0,86

Категория 4

0,91

1,03

1,38

Категория 5

1,41

1,59

2,12
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6.4. Самолети с максимално излетно тегло до 9 тона и всички хеликоптери не дължат такса
„Шум (екологична)“.
6.5. В размера на такса „Шум (екологична)“ за периода 01.01. – 31.12.2020 г. са включени „0“
(нула) разходи за издръжка на националния надзорен орган.
6.6. Основание за отнасяне на дадено ВС към конкретна категория е индивидуалният му
шумов сертификат в зависимост от кумулативната шумова граница*, както следва:
Шумова
Описание на категорията – параметри на ВС
категория
1

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II,
глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна
шумова граница 20 Db eфективно ниво на измервания шум (EPN) или повече.

2

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II,
глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна
шумова граница от 15 до 19,9 EPNdB.

3

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II,
глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна
шумова граница от 10 до 14,9 EPNdB.

4

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II,
глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна
шумова граница от 5 до 9,9 EPNdB.

5

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част
II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница 4,9 EPNdB или по-малко, самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с глава 2, които не отговарят на изискванията на Анекс 16,
том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, и самолети с MTOW над 9 тона, за които не е представен сертификат за шум.

* Кумулативна шумова граница – стойността, получена от сбора на разликите между максимално разрешените нива на шума за дадено ВС и нивата на шума, показани в шумовия му сертификат при направените
измервания в трите контролни точки (встрани от ПИК, при заход за кацане и при излитане). Максимално
разрешените нива на шума за дадено ВС и контролните точки за измерване на шума са дефинирани в
Анекс 16, том I, част II от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.“

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

3572

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93
ОТ 14 МАЙ 2020 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с
Постановление № 142 на Министерския съвет
от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 50 и 102 от 2014 г.,
бр. 96 от 2016 г., бр. 27 и 65 от 2017 г. и бр. 8
от 2019 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 4 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в т. 14 след думите „органите на управление на Държавно предприятие „Български
спортен тотализатор“ се добавя „съгласувано
с министъра на финансите“;
б) в т. 17 думата „лицензии“ се заменя с
„лицензи“.

2. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 1 след думите „финансов контрольор“
се поставя запетая и се добавя „служител по
мрежова и информационна сигурност“ и цифрата „4“ се заменя с „3“;
б) в ал. 2 числото „185“ се заменя със „192“.
3. В чл. 22 т. 11 се отменя.
4. В глава трета се създава раздел VIб с
чл. 22б:
„Раздел VIб
Слу ж ител по мрежова и информационна
сигурност
Чл. 22б. (1) Служителят по мрежова и информационна сигурност е на пряко подчинение на
министъра и осъществява функции, свързани с
организирането, управлението и прилагането
на мерки за мрежова и информационна сигурност на всички структури, програми, дейности
и процеси в министерството.
(2) Служителят по мрежова и информационна сигурност:
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1. организира дейностите, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност, и целите, заложени в
политиката на министерството за мрежова и
информационна сигурност;
2. участва в изготвянето на политиките и
документираната информация;
3. разработва, предлага на министъра за
утвърждаване и следи за спазването на вътрешните правила за всяка дейност, свързана
с администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер, и за прилагането на законите, подзаконовите нормативни
актове, стандартите, политиките и правилата
за мрежовата и информационната сигурност;
4. консултира ръководството на министерството във връзка с информационната
сигурност;
5. организира, координира и отговаря за периодичните оценки на рисковете за мрежовата
и информационната сигурност;
6. периодично (не по-рядко от веднъж годишно) изготвя доклади за състоянието на
мрежовата и информационната сигурност в
министерството и ги представя на министъра;
7. координира обученията, свързани с мрежовата и информационната сигурност;
8. организира проверки за актуалността
на плановете за справяне с инцидентите и
плановете за действия в случай на аварии,
природни бедствия или други форсмажорни
обстоятелства; анализира резултатите от тях
и организира изменение на плановете, ако е
необходимо;
9. поддържа връзки с други администрации,
организации и експерти, работещи в областта
на информационната сигурност;
10. отговаря за водене на регистъра на
инцидентите и за реагиране при инциденти с
информационната сигурност при условията и
по реда на Закона за киберсигурност и подзаконовите актове по прилагането му;
11. уведомява за инциденти съответния
секторен екип за реагиране на инциденти с
компютърната сигурност в съответствие с
изискването на действащото законодателство;
12. организира анализ на инцидентите с
мрежовата и информационната сигурност за
откриване на причините за тях и предприемане
на мерки за отстраняването им с цел намаляване на еднотипните инциденти и намаляване
на загубите от тях;
13. следи за актуализиране на използвания
софтуер и фърмуер;
14. следи за появата на нови киберзаплахи
(вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и
предлага адекватни мерки за противодействието им;
15. организира тестове за откриване на уязвимости в информационните и комуникационните
системи и предлага мерки за отстраняването им;
16. организира и сътрудничи при провеждането на одити, проверки и анкети и при изпра-
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щането на резултатите от тях на съответния
национален компетентен орган;
17. предлага санкции за лицата, нарушили
мерките за мрежовата и информационната
сигурност.“
5. В чл. 28, ал. 2, т. 9 думите „Регионална
координация и контрол“ се заменят с „дирекция
„Регионална координация и контрол“.
6. В приложението към чл. 15, ал. 2:
а) думите „185 щатни бройки“ се заменят
със „192 щатни бройки“;
б) след ред „Финансов контрольор 1“ се
създава нов ред:
„Служител по мрежова и информационна
сигурност 1“;
в) на ред „Обща администрация“ числото
„45“ се заменя с „46“;
г) на ред „Правно и административно осигуряване“ числото „21“ се заменя с „22“;
д) на ред „Специализирана администрация“
числото „121“ се заменя със „126“;
е) на ред „дирекция „Регионална координация и контрол“ числото „22“ се заменя с „27“.
§ 2. В Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център, приет с
Постановление № 232 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 35 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 62
и 97 от 2013 г. и бр. 88 от 2016 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 9, ал. 2 числото „21“ се заменя с „14“.
2. В приложението към чл. 9, ал. 2:
а) в заглавието на приложението числото
„21“ се заменя с „14“;
б) на ред „Лаборатория за допингов контрол“
числото „10“ се заменя с „3“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3573

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94
ОТ 14 МАЙ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за единиците за измерване, разрешени за
използване в Република България, приета с
Постановление № 275 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 40 от 2006 г. и бр. 8 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
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„(2) Основните единици за измерване от
Международната система SI се определят посредством следните фундаментални константи:
1. честотата на свръхфино разделяне на
енергийните нива на атома на цезий 133 ΔvCs
в основното му състояние е 9 192 631 770 Hz;
2. скоростта на светлината във вакуум c е
299 792 458 m.s-1;
3. константата на Планк h е 6,626 070 15×
10 -34 J.s;
4. елементарният електричен заряд e е
1,602 176 634×10 -19 С;
5. константата на Болцман k е 1,380 649×
10 -23 J.K-1;
6. константата на Авогадро NA е 6,022 140 76×
10 23 mol-1;
7. светлинната ефективност Kcd на монохроматично излъчване с честота 540×1012 Hz
е 683 lm.W-1,
където херц, джаул, кулон, лумен и ват,
с означения Hz, J, C, lm и W, са свързани с
единиците секунда, метър, килограм, ампер,
келвин, мол и кандела, с означения s, m, kg,
A, K, mol и cd, в съответствие с равенствата:
Hz=s-1, J=m 2.kg.s-2 , lm=cd.m 2.m-2=cd.sr, C=s.A
and W=m 2.kg.s-3.“

§ 2. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Единицата за дължина „метър“ се
определя, като фиксираната числена стойност
на скоростта на светлината във вакуум c се
приема за 299 792 458, изразена в единицата
m/s, където секундата се определя посредством
ΔvCs , и се означава с „m“.“
§ 3. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) Единицата за маса „килограм“ се определя, като фиксираната числена стойност
на константата на Планк h се приема за
6,626 070 15×10 -34, изразена в единицата J s, равна на kg m 2 s-1, където метърът и секундата се
определят посредством c и ΔvCs, и се означава
с „kg“.“
§ 4. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Единицата за време „секунда“ се
определя, като фиксираната числена стойност
на честотата на трептене на цезия ΔvCs, честотата на свръхфиния преход от непертурбираното
основно състояние на атома на цезий 133, се
приема за 9 192 631 770, изразена в единицата Hz, равна на s-1, и се означава с „s“.“
§ 5. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Единицата за електричен ток „ампер“ се определя, като фиксираната числена
стойност на елементарния заряд e се приема за
1,602 176 634×10 -19, изразена в единицата C,
равна на A s, където секундата се определя
посредством ΔvCs, и се означава с „А“.“
§ 6. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Единицата за термодинамична
температура „келвин“ се определя, като фиксираната числена стойност на константата на
Болцман k се приема за 1,380 649×10 -23, изразена
в единицата J K-1, равна на kg m 2 s-2 K-1, където
килограмът, метърът и секундата се определят
посредством h, c и ΔvCs, и се означава с „К“.
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(2) Eдиницата за температура по Целзий
„градус Целзий“ е равна на единицата „келвин“ и се определя като разликата t = T  -  To
между двете термодинамични температури Т
и То, където To = 273,15 К, и се означава с
„°С“. Температурен интервал или температурна
разлика могат да бъдат изразени в келвин или
в градус Целзий.“
§ 7. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Единицата за количество вещество е „мол“ и се означава с „mol“.
(2) Един мол съдържа точно 6,022 140 76×1023
структурни единици. Това число е фиксираната
числена стойност на константата на Авогадро
NA , изразена в единицата mol-1, и се нарича
„число на Авогадро“.
(3) С количеството вещество (означава се
с n) на дадена система се измерва броят на
определени структурни единици. Структурната
единица може да бъде атом, молекула, йон,
електрон или всяка друга частица или определена група от частици.“
§ 8. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Единицата за интензитет на светлина
„кандела“ в определена посока се определя чрез
фиксираната числена стойност на светлинната
ефективност на монохроматичното излъчване с
честота 540×1012 Hz, Kcd се приема за 683, изразена
в единицата lm W-1, която е равна на cd sr W-1
или на cd sr kg-1 m-2 s3, където килограмът, метърът и секундата се определят посредством
h, c и ΔvCs, и се означава с „cd“.“
§ 9. Параграф 1а от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 1а. Наредбата въвежда разпоредбите на
Директива 80/181/ЕИО на Съвета от 20 декември 1979 г. за сближаване на законодателствата
на държавите членки относно мерните единици и за отмяна на Директива 71/354/ЕИО
(ОВ, L 39, 15.2.1980 г.), изменена с Директива
85/1/ЕИО на Съвета от 18 декември 1984 г.
относно изменение на Директива 80/181/ЕИО
относно сближаването на законодателствата
на държавите членки относно мерните единици (OB, L 2, 3.1.1985 г.), Директива 89/617/
ЕИО на Съвета от 27 ноември 1989 г. относно
изменение на Директива 80/181/ЕИО относно
сближаването на законодателствата на държавите членки относно мерните единици (OB, L
357, 7.12.1989 г.), Директива 99/103/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 24 януари
2000 г. за изменение на Директива 80/181/
ЕИО за сближаване на законодателствата на
държавите членки относно мерните единици
(ОВ, L 34, 9.2.2000 г.), Директива 2009/3/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 11 март
2009 г. за изменение на Директива 80/181/
ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно мерните
единици (ОВ, L 114, 7.5.2009 г.) и Директива
(ЕС) 2019/1258 на Комисията от 23 юли 2019 г.
за изменение с цел адаптиране към техни-
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ческия прогрес на приложението към Директива
80/181/ЕИО на Съвета по отношение на определенията на основните единици в системата
SI (OB, L 196, 24.7.2019 г.).“
Заключителна разпоредба
§ 10. Постановлението влиза в сила на
13 юни 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3597

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № Н-9 от 2018 г. за осигуряване
с у ниформено облек ло, лични предпазни
средства, специално и работно облекло и
друго вещево имущество и снаряжение в
Ми н ис терс т вото на отбра ната, с т ру кт урите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия (ДВ,
бр. 35 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В служба „Военна полиция“ униформените облекла се получават по ред, определен
от нейния ръководител в съответствие със
Счетоводния документооборот.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Висшите военни училища не водят
лични вещеви картони.“
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) При първоначално приемане на
военна служба военнослужещите се осигуряват с униформено облекло по приложение
№ 1 (за военнослужещите от служба „Военна
полиция“ по приложение № 8) въз основа на
заповед на командира еднократно с годишен
лимит (обявен за годината на назначаване)
в троен размер за придобиваното звание,
валиден за текущата и следващата календарна година.
(2) При последващо приемане на военна
служба военнослужещите се осигуряват с
униформено облек ло по приложение № 2
(за военнослу жещите от слу жба „Военна
полиция“ по приложение № 8) въз основа на
заповед на командира, както следва:
1. в случай че са изминали по-малко от
24 месеца от датата на освобождаване от военна служба – еднократно, с годишен лимит
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(обявен за годината на назначаване) в двоен
размер за придобиваното звание, валиден за
текущата и следващата календарна година;
2. в случай че са изминали повече от
24 месеца от датата на освобождаване от военна служба – еднократно, с годишен лимит
(обявен за годината на назначаване) в троен
размер за придобиваното звание, валиден за
текущата и следващата календарна година.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ръководителите на структури, чиито
военнослужещи се осигуряват с униформено
облекло от звената от състава на СКС, в срок
до 30 септември на текущата година организират изготвянето и изпращането в СКС на
заявки за осигуряване на военнослужещите
за следващата календарна година.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Директорът на служба „Военна полиция“ организира заявяването на необходимото
униформено облекло и друго вещево имущество от подчинените му военнослужещи.“
§ 4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Годишният лимит за осигуряване
с униформено облекло (годишен лимит) се
обявява ежегодно до 30 август за следващата
календарна година със заповед на министъра
на отбраната. Със заповедта може да се разреши и ползването на неусвоения годишен
лимит за текущата година през следващата
календарна година.“
§ 5. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) Доп ъ л н и т елен г од ишен л и м и т се
отпуска на военнослужещия със заповед на
командира и се попълва в отделна лимитна
вещева книжка от обслужващата финансова
служба при:
1. повишаване в първо висше офицерско
звание в размер годишния лимит за текущата година за придобитото звание;
2. повишаване в първо старше офицерско
звание в размер 10 % от годишния лимит
за текущата година за придобитото звание;
3. повишаване в първо офицерско звание
в размер 20 % от годишния лимит за текущата година за придобитото звание, с изключение на произвежданите в първо офицерско
звание курсанти;
4. повишаване в първо сержантско звание
или в първо звание за офицерски кандидат в
размер 20 % от годишния лимит за текущата година за придобитото звание;
5. повишаване от матроско звание в първо
старшинско звание в размер годишния лимит
за текущата година за придобитото звание;
6. преназначаване на длъжност в размер
годишния лимит за текущата година за съответната категория военнослужещи, когато
преназначаването води до промяна на цвета
на униформеното облекло;
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7. изпълнение на военна служба извън
територията на страната по чл. 134, ал. 2,
т. 1 и 3 от ЗОВСРБ съгласно чл. 33, ал. 2.“
§ 6. В чл. 14 ал. 3 се изменя така:
„(3) За военнослужещите от служба „Военна
информация“, служба „Военна полиция“, ВА
„Г. С. Раковски“, ВМА и ВВУ осигуряването
се извършва от съответните структури.“
§ 7. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. На военнослужещите от служба
„Военна информация“ и ВМА при финансова
възможност се изплаща левовата равностойност на отпуснатия допълнителен и/или
авансов лимит по решение на директора на
службата и началника на ВМА.“
§ 8. В чл. 20 ал. 2 се изменя така:
„(2) Военнослужещ, освободен от военна
служба на основание чл. 162, т. 1, чл. 163 и
165 от ЗОВСРБ преди края на втората година
от приемането му на военна служба, възстановява пропорционално стойността на предоставеното му униформено облекло, изчислена
до края на втората година от приемането
на военнослужещия, по балансова стойност
към датата на прекратяване на договора за
военна служба.“
§ 9. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Минималният срок за износването
на специалното и работното облекло е посоченият в приложение № 9 и приложение № 11,
доколкото в производствената характеристика
на производителя не е определен друг срок
или по-дълъг в зависимост от спецификата на
работа (продължителността на експлоатация
на това облекло за един работен ден).“
§ 10. В чл. 33 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) При изпълнение на военна служба
извън територията на страната по чл. 134,
ал. 2, т. 2 от ЗОВСРБ на военнослужещия се
отпуска авансов лимит в размер на годишния
лимит за текущата година за осигуряване с
униформено облекло. Авансовият лимит се
отпуска само ако това е заповядано в заповедта за командировка.
(2) При изпълнение на военна служба извън
територията на страната по чл. 134, ал. 2,
т. 1 и 3 от ЗОВСРБ на военнослужещия се
отпуска допълнителен лимит за осигуряване
с униформено облекло по приложение № 5.
Допълнителният лимит се отпуска само ако
това е заповядано в заповедта за командировка.“
§ 11. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. При изпълнение на военна служба
извън територията на страната по чл. 134,
ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОВСРБ военнослужещите
от служба „Военна информация“ и ВМА се
осигуряват от СКС с униформено облекло
по приложение № 5 по реда на Закона за
държавната собственост с мотивирано искане
от ръководителя на съответната структура до
командващия на СКС.“
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§ 12. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. При изпълнение на военна служба
извън територията на страната по чл. 134,
ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОВСРБ на военнослужещите
се осигурява от СКС друго вещево имущество и снаряжение по приложение № 6 по
реда на Закона за държавната собственост
с мотивирано искане от ръководителя на
съответната структура до командващия на
СКС. Вещевото имущество и снаряжение
се отпускат само ако това е заповядано в
заповедта за командировка.“
§ 13. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. Студентите в гражданските висши училища, военните академии и висшите
военни училища, участващи в курсове по
начална и/или специална военна подготовка
по чл. 57 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се осигуряват с униформено облекло и снаряжение
за служебно ползване по приложение № 4 и
приложение № 7 за времето на обучението.“
§ 14. Създава се чл. 40а:
„Чл. 40а. Военнослужещите от военните
формирования, определени за участие в занятия и учения зад граница, при нужда се
доосигуряват с униформено облекло с допълнителен лимит по отделен табел, утвърден
от министъра на отбраната, в рамките на
обявения за годината допълнителен лимит
по чл. 33, ал. 3.“
§ 15. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 4 и 5 се изменят така:
„4. „Ръководители“ са ръководителите на
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, командващият на СКС,
командирите на видовете въоръжени сили и
командира на СКСО.
5. Използваните в приложенията съкращения означават:
– СКС – Съвместно командване на силите;
– ВМА – Военномедицинска академия;
– ВС – Въоръжени сили;
– ОВ – Общовойскови;
– СВ – Сухопътни войски;
– ВВС – Военновъздушни сили;
– ВМС – Военноморски сили;
– СКСО – Съвместно командване на специалните операции;
– НГЧ – Национална гвардейска част;
– СКИС – Стационарна комуникационна
и информационна система.“
2. Създава се т. 6:
„6. За „втора година“ да се счита календарната година, следваща годината на
назначаване.“
§ 16. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби накрая се добавя „и реда за
заявяване на униформено облекло“.
§ 17. Приложение № 1 към чл. 4 се изменя
така:
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„Приложение № 1
към чл. 4
ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното униформено облекло при постъпване на военна служба
№ по ред

Наименование на номенклатурите

1

Мярка Количество

2

3

4

I. За военнослужещи, носещи униформено облекло ОВ и ВВС
1.

Фуражка

бр.

1

2.

Пилотка

бр.

1

3.

Полушуба/канадка

бр.

1

4.

Костюм униформен

бр.

1

5.

Риза

бр.

2

6.

Риза бяла

бр.

1

7.

Риза с дълъг ръкав

бр.

2

8.

Риза с къс ръкав

бр.

2

9.

Яке вълнено

бр.

1

10.

Яке за пролетния и есенния сезон

бр.

1

11.

Пуловер всекидневен

бр.

1

12.

Фланелка с къс ръкав бяла

бр.

2

13.

Вратовръзка черна

бр.

1

14.

Акселбант (без войници)

бр.

1

15.

Кортик за вида ВС (без сержанти и войници)

бр.

1

16.

Шарф с блях (без войници)

бр.

1

17.

Ръкавици кожени/поларени

чф.

1

18.

Пагони-тунел

чф.

2

19.

Пагони-тунел твърди

чф.

3

20.

Колан за панталон черен

бр.

1

21.

Колан за панталон текстилен

бр.

1

22.

Обувки половинки черни

чф.

1

23.

Боти

чф.

1

24.

Емблема за принадлежност към вида ВС

бр.

6

25.

Именна табела за сако

бр.

1

26.

Шапка лятна камуфлажна

бр.

1

27.

Шапка зимна камуфлажна

бр.

1

28.

Шапка с периферия камуфлажна

бр.

1

29.

Барета

бр.

1

30.

Шапка плетена/поларена

бр.

1

31.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

32.

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

33.

Панталон камуфлажен зимен

бр.

1

34.

Топла подплата за панталон камуфлажен зимен

бр.

1

35.

Панталон камуфлажен летен

бр.

1

36.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

бр.

2

37.

Риза за носене под бронежилетка

бр.

1

38.

Фланелка полева/фланелка моряшка за СКСО

бр.

2

39.

Фланелка с яка и къс ръкав

бр.

2
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40.

Колан текстилен

бр.

1

41.

Обувки цели полеви/специални летни

чф.

1

42.

Обувки цели полеви зимни

чф.

1

43.

Пагон за камуфлажно облекло

чф.

2

44.

Пагон за шапка

бр.

2

45.

Противодъждовно яке/противодъждовен комплект

бр.

1

46.

Именна табелка за камуфлажно облекло

бр.

2

47.

Чанта полева (за офицери и сержанти)

бр.

1

48.

Термобельо за хладно време

к-т

1

49.

Термобельо за студено време

к-т

1

II. Офицери, офицерски кандидати, мичмани и сержанти, носещи униформено облекло ВМС
1.

Фуражка бяла

бр.

2

2.

Фуражка светла охра

бр.

1

3.

Шапка дамска бяла

бр.

1

4.

Шапка дамска светла охра

бр.

1

5.

Шапка ушанка черна

бр.

1

6.

Пилотка черна

бр.

1

7.

Пилотка светла охра

бр.

1

8.

Шапка тип бейзболна

бр.

1

9.

Полушуба/канадка

бр.

1

10.

Костюм черен

бр.

1

11.

Костюм бял

бр.

1

12.

Яке вълнено

бр.

1

13.

Яке за пролетния и есенния сезон

бр.

1

14.

Яке-риза с къс ръкав бяло/светла охра

бр.

2

15.

Риза с дълъг ръкав

бр.

2

16.

Риза с къс ръкав

бр.

2

17.

Риза бяла с пагони

бр.

2

18.

Фланелка с къс ръкав бяла

бр.

2

19.

Панталон черен

бр.

1

20.

Пола черна

бр.

1

21.

Панталон бял

бр.

2

22.

Пола бяла

бр.

1

23.

Панталон светла охра

бр.

2

24.

Пола светла охра

бр.

1

25.

Пуловер с дълги ръкави и пагони

бр.

1

26.

Шарф с блях (само за офицери)

бр.

1

27.

Колан празничен (само за офицерски кандидати, мичмани и сержанти)

бр.

1

28.

Колан за панталон черен

бр.

1

29.

Колан за панталон текстилен черен

бр.

1

30.

Колан за панталон текстилен бял

бр.

1

31.

Колан за панталон текстилен светла охра

бр.

1

32.

Колан флотски

бр.

1

33.

Пагони-тунел

чф.

2

34.

Пагони-тунел твърди

чф.

4
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35.

Именна табела

бр.

1

36.

Акселбант

бр.

1

37.

Вратовръзка черна

бр.

1

38.

Кортик (само за офицери)

бр.

1

39.

Шалче бяло

бр.

1

40.

Ръкавици кожени/поларени

чф.

1

41.

Ръкавици бели

чф.

1

42.

Ръкавици бели вълнени

чф.

1

43.

Обувки половинки черни

чф.

2

44.

Обувки половинки бели

чф.

1

45.

Боти

чф.

1

46.

Шапка лятна камуфлажна

бр.

1

47.

Шапка зимна камуфлажна

бр.

1

48.

Шапка с периферия камуфлажна

бр.

1

49.

Барета черна

бр.

1

50.

Шапка плетена/поларена

бр.

1

51.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

52.

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

53.

Панталон камуфлажен зимен

бр.

1

54.

Топла подплата за панталон камуфлажен зимен

бр.

1

55.

Панталон камуфлажен летен

бр.

2

56.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

бр.

2

57.

Фланелка моряшка с къс ръкав

бр.

2

58.

Фланелка моряшка с дълъг ръкав

бр.

2

59.

Фланелка с яка и къс ръкав

бр.

2

60.

Колан текстилен

бр.

2

61.

Обувки цели полеви/специални летни

чф.

1

62.

Обувки цели полеви зимни

чф.

1

63.

Пагони за камуфлажно облекло

чф.

3

64.

Пагон за шапка

бр.

2

65.

Противодъждовно яке/противодъждовен комплект

бр.

1

66.

Именна табела за камуфлажно облекло

бр.

2

67.

Чанта полева

бр.

1

68.

Термобельо за хладно време

к-т

1

69.

Термобельо за студено време

к-т

1

III. За матроси
1.

Шапка без козирка бяла

бр.

2

2.

Пилотка лятна черна

бр.

2

3.

Пилотка зимна черна

бр.

2

4.

Пилотка от док

бр.

2

5.

Полушуба с подплата за матроси

бр.

2

6.

Яке за пролетния и есенния сезон

бр.

1

7.

Холандка лятна бяла

бр.

2

8.

Холандка лятна черна

бр.

2

9.

Холандка зимна черна

бр.

2
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10.

Холандка от док черна

бр.

2

11.

Панталон летен бял

бр.

2

12.

Панталон летен черен

бр.

2

13.

Панталон зимен черен

бр.

2

14.

Панталон от док черен

бр.

1

15.

Полупагон за холандка

чф.

4

16.

Пагони

чф.

3

17.

Колан за панталон текстилен черен

бр.

1

18.

Колан за панталон текстилен бял

бр.

1

19.

Ръкавици кожени/поларени

чф.

1

20.

Пагони-тунел

чф.

2

21.

Ръкавици бели

чф.

1

22.

Ръкавици бели вълнени

чф.

1

23.

Обувки половинки черни

чф.

2

24.

Обувки половинки бели

чф.

1

25.

Шапка зимна камуфлажна

бр.

1

26.

Шапка лятна камуфлажна

бр.

1

27.

Шапка с периферия камуфлажна

бр.

1

28.

Шапка ушанка

бр.

1

29.

Шапка плетена/поларена

бр.

1

30.

Барета

бр.

1

31.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

32.

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

33.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

бр.

2

34.

Панталон летен камуфлажен

бр.

2

35.

Панталон зимен камуфлажен

бр.

1

36.

Топла подплата за панталон зимен камуфлажен

бр.

1

37.

Фланелка моряшка с къс ръкав

бр.

2

38.

Фланелка моряшка с дълъг ръкав

бр.

4

39.

Фланелка с яка и къс ръкав

бр.

2

40.

Обувки полеви/специални летни

чф.

1

41.

Обувки полеви зимни

чф.

1

42.

Колан текстилен

бр.

2

43.

Противодъждовно яке/противодъждовен комплект

бр.

1

44.

Пагони за камуфлажно облекло

чф.

3

45.

Пагони за шапка

бр.

3

46.

Емблема за принадлежност към ВС

бр.

8

47.

Именна табела за камуфлажно облекло

бр.

2

48.

Термобельо за хладно време

к-т

1

49.
Термобельо за студено време
к-т
1
Забележки:
1. Номенклатурите и количествата, посочени в приложението, не са задължителни за осигуряване на
военнослужещите.
2. Номенклатурите и количествата, с които ще се осигуряват новоназначените военнослужещи, се определят от командира, в зависимост от спецификата на заеманата длъжност, в рамките на полагащия се лимит.
3. Униформеният костюм за военнослужещите мъже включва сако/тужурка/кител и панталон, а за
военнослужещите жени – сако/тужурка/кител, пола и панталон.
4. Ръководителите определят цвета на камуфлажното облекло.“
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§ 18. Приложение № 2 към чл. 5 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 5
ТАБЛИЦА
за номенклатурите униформено облекло за осигуряване на военнослужещите в рамките на
годишния лимит
№ по ред

Наименование на номенклатурите

1

Мярка Количество

2

3

4

I. За военнослужещи, носещи униформено облекло ОВ и ВВС
1.

Фуражка гълъбова*

бр.

1

2.

Фуражка

бр.

1

3.

Пилотка

бр.

1

4.

Полушуба/канадка

бр.

1

5.

Костюм униформен с цветове*:
– сако гълъбово;
– панталон тъмносин/пола.

бр.
бр.

1
1

6.

Костюм униформен

бр.

1

7.

Риза гълъбова*/светлосиня

бр.

2

8.

Риза

бр.

2

9.

Риза бяла

бр.

1

10.

Риза с дълъг ръкав

бр.

2

11.

Риза с къс ръкав

бр.

2

12.

Яке вълнено

бр.

1

13.

Яке за пролетния и есенния сезон

бр.

1

14.

Фланелка с къс ръкав бяла

бр.

2

15.

Пуловер всекидневен

бр.

1

16.

Вратовръзка черна

бр.

1

17.

Акселбант (без войници)

бр.

1

18.

Кортик за вида ВС (без сержанти и войници)

бр.

1

19.

Шарф с блях (без войници)

бр.

1

20.

Ръкавици кожени/поларени

чф.

1

21.

Пагони-тунел

чф.

2

22.

Пагони-тунел твърди

чф.

4

23.

Колан за панталон черен

бр.

1

24.

Колан за панталон текстилен

бр.

1

25.

Чорапи черни

чф.

2

26.

Обувки половинки черни

чф.

1

27.

Боти

чф.

1

28.

Емблема за принадлежност към вида ВС

бр.

6

29.

Именна табела за сако/яке

бр.

1

30.

Шапка лятна камуфлажна

бр.

1

31.

Шапка зимна камуфлажна

бр.

1

32.

Шапка с периферия камуфлажна

бр.

1

33.

Барета

бр.

1

34.

Шапка плетена/поларена

бр.

1

35.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

36.

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

37.

Панталон камуфлажен зимен

бр.

1
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38.

Топла подплата за панталон камуфлажен зимен

бр.

1

39.

Панталон камуфлажен летен

бр.

1

40.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

бр.

2

41.

Риза за носене под бронежилетка

бр.

1

42.

Фланелка полева/фланелка моряшка за СКСО

бр.

3

43.

Фланелка с яка и къс ръкав

бр.

2

44.

Колан текстилен

бр.

1

45.

Обувки цели полеви/специални летни

чф.

1

46.

Обувки цели полеви зимни

чф.

1

47.

Пагони за камуфлажно облекло

чф.

2

48.

Пагон за шапка

бр.

2

49.

Противодъждовно яке/противодъждовен комплект

бр.

1

50.

Именна табелка за камуфлажно облекло

бр.

2

51.

Термобельо за хладно време

к-т

1

52.

Термобельо за студено време

к-т

1

Забележка. Номенклатурите по № 1, № 5 и № 7 се полагат само на висшия команден състав и командирите на военни формирования с военно звание полковник.

II. За висш команден състав, офицери, офицерски кандидати, мичмани и сержанти, носещи униформено облекло ВМС
1.

Фуражка бяла

бр.

2

2.

Фуражка светла охра

бр.

1

3.

Шапка дамска бяла

бр.

2

4.

Шапка дамска светла охра

бр.

1

5.

Шапка ушанка черна

бр.

1

6.

Пилотка черна

бр.

1

7.

Пилотка светла охра

бр.

1

8.

Шапка тип бейзболна

бр.

1

9.

Шапка зимна черна

бр.

1

10.

Полушуба/канадка

бр.

1

11.

Яке с подплата с дълъг ръкав черно

бр.

1

12.

Костюм черен

бр.

2

13.

Костюм бял

бр.

1

14.

Яке вълнено

бр.

1

15.

Яке за пролетния и есения сезон

бр.

1

16.

Яке-риза с къс ръкав бяло/светла охра

бр.

2

17.

Риза с дълъг ръкав

бр.

2

18.

Риза с къс ръкав

бр.

2

19.

Риза бяла с пагони

бр.

2

20.

Фланелка с къс ръкав бяла

бр.

2

21.

Панталон черен зимен

бр.

1

22.

Пола черна зимна

бр.

1

23.

Панталон черен олекотен

бр.

1

24.

Пола черна олекотена

бр.

2

25.

Панталон бял

бр.

2

26.

Пола бяла

бр.

2

27.

Панталон светла охра

бр.

2
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28.

Пола светла охра

бр.

2

29.

Пуловер с дълги ръкави и пагони

бр.

1

30.

Шарф с блях (само за висшия команден състав и офицери)

бр.

1

31.

Колан празничен (само за офицерски кандидати, мичмани и сержанти)

бр.

1

32.

Колан за панталон черен

бр.

1

33.

Колан за панталон текстилен черен

бр.

1

34.

Колан за панталон текстилен бял

бр.

1

35.

Колан за панталон текстилен светла охра

бр.

1

36.

Колан флотски

бр.

1

37.

Пагони-тунел

чф.

2

38.

Пагони-тунел твърди

чф.

10

39.

Именна табела за тужурка/яке/кител

бр.

1

40.

Акселбант (само за висшия команден състав, офицери, мичмани и
сержанти)

бр.

1

41.

Вратовръзка черна

бр.

1

42.

Кортик (само за висшия команден състав и офицери)

бр.

1

43.

Шалче бяло

бр.

1

44.

Чорапи бели

чф.

4

45.

Чорапи черни

чф.

8

46.

Ръкавици кожени/поларени

чф.

1

47.

Ръкавици бели

чф.

1

48.

Ръкавици бели вълнени

чф.

1

49.

Обувки половинки черни

чф.

2

50.

Обувки половинки бели

чф.

1

51.

Боти

чф.

1

52.

Шапка лятна камуфлажна

бр.

1

53.

Шапка зимна камуфлажна

бр.

1

54.

Шапка с периферия камуфлажна

бр.

1

55.

Барета

бр.

1

56.

Шапка плетена/поларена

бр.

1

57.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

58.

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

59.

Панталон камуфлажен зимен

бр.

1

60.

Топла подплата за панталон камуфлажен зимен

бр.

1

61.

Панталон камуфлажен летен

бр.

2

62.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

бр.

2

63.

Фланелка моряшка с къс ръкав

бр.

2

64.

Фланелка моряшка с дълъг ръкав

бр.

2

65.

Фланелка трикотажна с къс ръкав бяла

бр.

2

66.

Фланелка с яка и къс ръкав

бр.

2

67.

Колан текстилен

бр.

2

68.

Обувки цели полеви/специални летни

чф.

1

69.

Обувки цели полеви зимни

чф.

1

70.

Пагони за камуфлажно облекло

чф.

2

71.

Пагон за шапка

бр.

3

72.

Противодъждовно яке/противодъждовен комплект

бр.

1

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

2

С Т Р. 1 9
3

4

73.

Именна табела за камуфлажно облекло

бр.

2

74.

Емблема за принадлежност към ВС

бр.

8

75.

Термобельо за хладно време

к-т

1

76.

Термобельо за студено време

к-т

1

III. За матроси
1.

Шапка без козирка бяла

бр.

2

2.

Пилотка лятна черна

бр.

2

3.

Пилотка зимна черна

бр.

2

4.

Пилотка от док черна

бр.

2

5.

Полушуба с подплата матроска

бр.

2

6.

Яке за пролетния и есенния сезон

бр.

1

7.

Холандка лятна бяла

бр.

2

8.

Холандка лятна черна

бр.

2

9.

Холандка зимна черна

бр.

2

10.

Холандка от док черна

бр.

2

11.

Панталон летен бял

бр.

2

12.

Панталон летен черен

бр.

2

13.

Панталон зимен черен

бр.

2

14.

Панталон от док черен

бр.

2

15.

Пагони за полушуба

чф.

2

16.

Полупагони за холандка

чф.

4

17.

Колан за панталон текстилен черен

бр.

1

18.

Колан за панталон текстилен бял

бр.

1

19.

Чорапи бели

чф.

4

20.

Чорапи черни

чф.

8

21.

Ръкавици кожени/поларени

чф.

1

22.

Ръкавици бели

чф.

1

23.

Ръкавици бели вълнени

чф.

1

24.

Обувки половинки черни

чф.

2

25.

Обувки половинки бели

чф.

1

26.

Барета

бр.

1

27.

Шапка зимна камуфлажна

бр.

1

28.

Шапка лятна камуфлажна

бр.

1

29.

Шапка с периферия камуфлажна

бр.

1

30.

Шапка ушанка

бр.

1

31.

Шапка плетена/поларена

бр.

1

32.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

33.

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

34.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

бр.

2

35.

Панталон летен камуфлажен

бр.

2

36.

Панталон зимен камуфлажен

бр.

1

37.

Топла подплата за панталон зимен камуфлажен

бр.

1

38.

Фланелка моряшка с къс ръкав

бр.

2

39.

Фланелка моряшка с дълъг ръкав

бр.

4

40.

Фланелка с яка и къс ръкав

бр.

2

41.

Обувки полеви/специални летни

чф.

1
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42.

Обувки полеви зимни

чф.

1

43.

Колан текстилен

бр.

2

44.

Противодъждовно яке/противодъждовен комплект

бр.

1

45.

Пагони за камуфлажно облекло

чф.

3

46.

Пагони за шапка

бр.

3

47.

Емблема за принадлежност към ВС

бр.

8

48.

Именна табела за камуфлажно облекло

бр.

3

49.

Термобельо за хладно време

к-т

1

50.
Термобельо за студено време
к-т
1
Забележки:
1. Номенклатурите и количествата, посочени в приложението, не са задължителни за осигуряване на
военнослужещите.
2. Военнослужещите се осигуряват с необходимото им униформено облекло в рамките на полагащия
им се годишен лимит.
3. Военнослужещите от военни формирования 22580, 38010, 26800 и 28430 могат да се осигуряват освен
с всекидневно (плавателно) облекло в черен цвят и с такова с камуфлажна разпетновка.
4. Униформеният костюм за военнослужещите мъже включва сако/тужурка/кител и панталон, а за
военнослужещите жени – сако/тужурка/кител, пола и панталон.
5. Номенклатурите „Чорапи черни“ и „Чорапи бели“ от приложението се закупуват от военнослужещите
от изплатените им 25 % от годишния лимит за униформено облекло.
6. Военнослужещите могат да се осигуряват и с други номенклатури вещево имущество от осигуряващите ги звена при наличие на достатъчни складови количества.“

§ 19. Приложение № 3 към чл. 41 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 41

№ по
ред

Наименование на номенклатурите

Мярка

1

2

3

Количество

ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното имущество на курсантите
Срок за износване
(месеци)

Отпуска се

4

5

6

I. УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО
А. Униформено облекло за курсантите в НВУ и ВВВУ
1.

Полушуба/шинел

бр.

1

за срока на обучението безвъзмездно

2.

Фуражка/шапка дамска

бр.

3

за срока на обучението безвъзмездно

3.

Костюм униформен

бр.

2

за срока на обучението безвъзмездно

4.

Якичка бяла

бр.

4

за дванадесет месеца безвъзмездно

5.

Яке с дълги ръкави

бр.

2

за срока на обучението безвъзмездно

6.

Яке с къси ръкави

бр.

2

за срока на обучението безвъзмездно

7.

Ръкавици бели

чф.

5

за срока на обучението безвъзмездно

8.

Колан за панталон

бр.

1

за срока на обучението безвъзмездно

9.

Шарф с блях

бр.

1

за срока на обучението

служебно

10.

Колан бял

бр.

1

за срока на обучението

служебно

11.

Акселбант

бр.

1

за срока на обучението

служебно

12.

Кортик

бр.

1

за срока на обучението

служебно

13.

Обувки половинки черни

чф.

3

за срока на обучението безвъзмездно

14.

Обувки зимни/боти

чф.

2

за срока на обучението безвъзмездно

15.

Ръкавици кожени

чф.

2

за срока на обучението безвъзмездно

16.

Пагони тунел

чф.

7

за срока на обучението безвъзмездно
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17.

Пагони твърди

чф.

3

за срока на обучението безвъзмездно

18.

Емблема за принадлежност към вида ВС

бр.

14

за срока на обучението безвъзмездно

19.

Емблема на НВУ, ВВВУ

бр.

4

за срока на обучението безвъзмездно

20.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

5

за срока на обучението безвъзмездно

21.

Топла подплата за полушуба камуфлажна
зимна

бр.

5

за срока на обучението безвъзмездно

22.

Панталон камуфлажен зимен

бр.

5

за срока на обучението безвъзмездно

23.

Топла подплата за панталон камуфлажен
зимен

бр.

5

за срока на обучението безвъзмездно

24.

Панталон камуфлажен летен

бр.

5

за срока на обучението безвъзмездно

25.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

бр.

10

за срока на обучението безвъзмездно

26.

Барета

бр.

1

за срока на обучението безвъзмездно

27.

Шапка зимна камуфлажна

бр.

4

за срока на обучението безвъзмездно

28.

Шапка лятна камуфлажна

бр.

4

за срока на обучението безвъзмездно

29.

Шапка с периферия камуфлажна

бр.

4

за срока на обучението безвъзмездно

30.

Шапка плетена/поларена

бр.

4

за срока на обучението безвъзмездно

31.

Пагони за камуфлажно облекло

чф.

10

за срока на обучението безвъзмездно

32.

Пагони за шапка (общо от ефрейтор до
старшина)

бр.

10

за срока на обучението безвъзмездно

33.

Именна табелка за камуфлажно облекло

бр.

2

за срока на обучението безвъзмездно

34.

Колан текстилен

бр.

2

за срока на обучението безвъзмездно

35.

Обувки полеви летни/зимни

чф.

6

за срока на обучението безвъзмездно

36.

Петлици

чф.

3

за срока на обучението безвъзмездно

37.

Фланелка с къс ръкав

бр.

3

за дванадесет месеца безвъзмездно

38.

Термобельо за хладно време

к-т

2

за срока на обучението безвъзмездно

39.

Термобельо за студено време

к-т

2

за срока на обучението безвъзмездно

40.

Фланелка с яка и къс ръкав

бр.

3

за дванадесет месеца безвъзмездно

41.

Фланелка спортна

бр.

3

за срока на обучението безвъзмездно

42.

Гащи спортни

бр.

3

за срока на обучението безвъзмездно

43.

Противодъждовно яке/противодъждовен
комплект

бр.

1

за срока на обучението безвъзмездно

44.

Емблема за принадлежността към вид ВС

бр.

4

за срока на обучението безвъзмездно

45.

Метална табела с ЕГН, трите имена и
кръвна група

бр.

1

за срока на обучението безвъзмездно

46.

Ръкавици вълнени

чф.

4

за срока на обучението безвъзмездно

47.

Гащеризон маскировъчен

бр.

2

за срока на обучението безвъзмездно

1.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

3

за срока на обучението безвъзмездно

2.

Топла подплата за полушуба камуфлажна
зимна

бр.

3

за срока на обучението безвъзмездно

3.

Холандка и панталон (пола) черни

бр.

2

за срока на обучението безвъзмездно

4.

Холандка и панталон (пола) бели

бр.

2

за срока на обучението безвъзмездно

5.

Холандка и панталон зимни черни

к-т

2

за дванадесет месеца безвъзмездно

6.

Холандка и панталон летни

к-т

2

за дванадесет месеца безвъзмездно

7.

Яке и панталон светла охра

к-т

4

за срока на обучение безвъзмездно

8.

Фуражка/дамска шапка светла охра

бр.

4

за срока на обучение безвъзмездно

9.

Пилотка светла охра

бр.

2

за дванадесет месеца безвъзмездно
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10.

Пилотка зимна черна

бр.

1

за дванадесет месеца безвъзмездно

11.

Пилотка лятна

бр.

2

за дванадесет месеца безвъзмездно

12.

Шапка без козирка, фуражка/шапка дамска бяла

бр.

4

за срока на обучението безвъзмездно

13.

Шапка плетена, черна

бр.

2

за срока на обучението безвъзмездно

14.

Шапка с козирка лятна – тип бейзболна

бр.

2

за срока на обучението безвъзмездно

15.

Колан за панталон черен от текстилна лента

бр.

2

за срока на обучението безвъзмездно

16.

Колан бял текстилен

бр.

2

за срока на обучението безвъзмездно

17.

Колан текстилен черен

бр.

2

за срока на обучението безвъзмездно

18.

Колан текстилен светла охра

бр.

2

за срока на обучението безвъзмездно

19.

Обувки половинки черни

чф.

2

за срока на обучението безвъзмездно

20.

Обувки половинки бели

чф.

2

за срока на обучението безвъзмездно

21.

Обувки полеви зимни

чф.

3

за срока на обучението безвъзмездно

22.

Обувки полеви/специални летни

чф.

3

за срока на обучението безвъзмездно

23.

Чорапи памучни черни

чф.

10

за срока на обучението безвъзмездно

24.

Чорапи памучни бели

чф.

10

за срока на обучението безвъзмездно

25.

Маншети матроски

чф.

1

за дванадесет месеца безвъзмездно

26.

Яка матроска

бр.

2

за дванадесет месеца безвъзмездно

27.

Курсовки наръкавни – за 1, 2, 3, 4 или 5 курс

бр.

4

за дванадесет месеца безвъзмездно

28.

Акселбант бял

бр.

1

за срока на обучението

служебно

29.

Кортик

бр.

1

за срока на обучението безвъзмездно

30.

Фланелка с къс ръкав и яка черна

бр.

2

за дванадесет месеца безвъзмездно

31.

Ръкавици бели

чф.

5

за срока на обучението безвъзмездно

32.

Ръкавици вълнени

чф.

4

за срока на обучението безвъзмездно

33.

Ръкавици кожени

чф.

2

за срока на обучението безвъзмездно

34.

Пагони тунел

чф.

10

за срока на обучението безвъзмездно

35.

Пагони квадратни за холандка:
– черни
– бели

чф.
чф.

10
5

за срока на
обучението

36.

Емблеми „Република България“

бр.

6

за срока на обучението безвъзмездно

37.

Емблема екипажна

бр.

4

за дванадесет месеца безвъзмездно

38.

Противодъждовно яке

бр.

1

за срока на обучението безвъзмездно

безвъзмездно

39.

Термобельо за хладно време

к-т

2

за срока на обучението безвъзмездно

40.

Термобельо за студено време

к-т

2

за срока на обучението безвъзмездно

41.

Метална табелка с ЕГН, трите имена и
кръвна група

бр.

1

за срока на обучението безвъзмездно

II. ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО
А. Бельо
1.

Потник

бр.

3

за дванадесет месеца безвъзмездно

2.

Гащи с къс крачол (слип)

бр.

3

за дванадесет месеца безвъзмездно

3.

Топло долно бельо

бр.

3

за дванадесет месеца безвъзмездно

4.

Фланелка моряшка с къс ръкав (само за
ВМС)

бр.

3

за дванадесет месеца безвъзмездно

5.

Фланелка моряшка с дълги ръкави (само
за ВМС)

бр.

2

за дванадесет месеца безвъзмездно

6.

Фланелка спортна (само за ВМС)

бр.

2

за дванадесет месеца безвъзмездно

7.

Кърпа за лице 80/40

бр.

2

за дванадесет месеца безвъзмездно
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8.

Кърпа за баня 80/160

бр.

2

за дванадесет месеца безвъзмездно

9.

Чорапи памучни черни

чф.

4

за дванадесет месеца безвъзмездно

10.

Чорапи вълнени черни

чф.

4

за дванадесет месеца безвъзмездно

1.

Одеяло/олекотена завивка

бр.

3

за срока на обучението

служебно

2.

Чаршаф долен

бр.

2

за дванадесет месеца

служебно

Б. Постелни принадлежности

3.

Чаршаф плик

бр.

2

за дванадесет месеца

служебно

4.

Калъфка за възглавница

бр.

2

за дванадесет месеца

служебно

5.

Матрак (дюшек от дюшеклък)

бр.

1

за срока на обучението

служебно

6.

Възглавница

бр.

2

за срока на обучението

служебно

1.

Обувки спортни (маратонки)

чф.

1

за дванадесет месеца безвъзмездно

2.

Водозащитно облекло само за
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

к-т

2

за срока на обучението безвъзмездно

3.

Анцуг

к-т

2

за срока на обучението безвъзмездно

4.

Джапанки

чф.

1

за дванадесет месеца безвъзмездно

5.

Ръкавици вълнени бели

чф.

2

за срока на обучението безвъзмездно

6.

Ръкавици вълнени черни

чф.

2

за срока на обучението безвъзмездно

7.

Четки за обувки на 5 военнослужещи:
– големи
– малки

бр.
бр.

2
2

за дванадесет
месеца

8.

Топли стелки за обувки

чф.

1

за дванадесет месеца безвъзмездно

В. Спортно имущество

безвъзмездно

9.
Връзки за обувки
чф.
1
за дванадесет месеца безвъзмездно
Забележки:
1. На курсантите първи и втори курс от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се осигурява „Шапка без козирка
бяла“, а на тези от трети, четвърти и пети курс – „Фуражка бяла (шапка дамска)“.
2. ВВУ създават оборотен фонд в размер 20 % от полагащите се на курсантите „Обувки полеви“.
3. ВВУ създават оборотен фонд в размер 100 % от полагащите се на курсантите чаршафи и калъфки.
4. За ушиване на образовки и нашивки на пагоните на курсантите ежегодно се отпуска галун до
1,5 м за чифт пагони.
5. За курсантите жени униформеният костюм се изработва в три части: сако, панталон и пола.
6. При невъзможност за осигуряване на раздел II „ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО“, буква А „Бельо“ на курсантите се изплащат 10 процента от годишния лимит за офицери.
7. До въвеждането на новия образец облекла курсантите от НВУ и ВВВУ се осигуряват с полушуба
кожена, риза, вратовръзка и колан черен.“

§ 20. Приложение № 5 към чл. 33 и 40 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 33 и 40
ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното униформено облекло на военнослужещите, участващи в
операции и мисии извън територията на страната, и от състава на военните формирования,
декларирани за участие в операции и мисии на НАТО или Европейския съюз
№ по
ред

Наименование на номенклатурите

1

2

Мярка Количество
3

4

1.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

2.

Панталон камуфлажен зимен

бр.

1

3.

Панталон камуфлажен летен

бр.

2

4.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

бр.

3

5.

Шапка зимна камуфлажна

бр.

1

6.

Шапка лятна камуфлажна

бр.

1
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2

3

4

7.

Шапка с периферия камуфлажна

бр.

1

8.

Шапка плетена/поларена

бр.

1

9.

Колан текстилен

бр.

1

10.

Обувки полеви зимни

чф.

1

11.

Обувки полеви летни

чф.

1

12.

Пагони за камуфлажно облекло

чф.

2

13.

Пагони за шапка

бр.

3

14. Именна табелка (фамилия, написана на български и на латиница)
бр.
2
Забележки:
1. Военнослужещите, участващи в операции или мисии извън територията на страната, се осигуряват с униформено облекло с разпетновка/черен цвят, идентичен на този, който носят на територията
на страната.
2. При участие на военнослужещи в операции или мисии извън територията на страната, изискващи носене на униформено камуфлажно облекло с разпетновка/цвят, различен от този, който носят на
територията на Република България, военнослужещите могат да се осигуряват от СКС с изискващото
се униформено камуфлажно облекло за служебно ползване. Цветът на униформеното облекло и редът
за осигуряване се определят в заповедта за командироване съгласно чл. 33 и 40 от наредбата.
3. Участващите в операции или мисии извън територията на страната военнослужещи от служба
„Военна информация“ и служители от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) се осигуряват с униформено облекло с камуфлажна разпетновка за Сухопътни войски.
4. Участващите в операции или мисии военнослужещи от служба „Военна полиция“ се осигуряват
с униформено облекло с камуфлажна разпетновка, определена от директора на службата.
5. Военнослужещите и служителите от ДАНС по т. 1, 2, 3 и 4 могат да се осигуряват и с униформено облекло с друга разпетновка, когато околната средата изисква маскировка на личния състав с
други цветове.
6. Решението за промяна на разпетновката се взема от началника на отбраната по предложение на
директора на дирекция „Операции и подготовка“ при необходимост от промяна на маскировката след
оценка на района, характера и условията за изпълнение на операцията или мисията.
7. СКС заделя от номенклатурите по това приложение, с изключение на номенклатурата „именна
табелка“, резерв в района на операцията или мисията в размер 10 % от личния състав за контингент
над 50 човека.
8. Използването на резерва се извършва с писмено разрешение на командващия на СКС по мотивирано предложение на националния командир на контингента.
9. Номенклатурите за военнослужещите от военните формирования, декларирани за участие в
операции и мисии на НАТО или Европейския съюз, се осигуряват от СКС по заявка на съответните
структури от Въоръжените сили.
10. Имуществото за служебно ползване се осигурява от категория, различна от първа, само при
липса на имущество – първа категория.
11. Униформеното облекло за плавателния състав от ВМС се изработва в черен цвят.“

§ 21. Приложение № 6 към чл. 35 и 40 се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 35 и 40
ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното друго вещево имущество и снаряжение на военнослужещите, участващи в операции и мисии извън територията на страната, и от състава на военните
формирования, декларирани за участие в операции на НАТО или Европейския съюз
№ по
ред

Наименование на номенклатурите

Мярка Количество

Отпуска се

I. ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО
А. Бельо
1.

Термобельо за хладно време

к-т

1

безвъзмездно

2.

Термобельо за студено време

к-т

1

безвъзмездно

бр.

1

служебно

Б. Постелни принадлежности
1.

Термоспален чувал
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Наименование на номенклатурите

С Т Р. 2 5
Мярка Количество

Отпуска се

В. Спортно имущество и допълнително вещево имущество
1.

Ръкавици защитни

чф.

1

безвъзмездно

2.

Ръкавици без пръсти

чф.

1

безвъзмездно

3.

Анцуг

к-т

1

безвъзмездно

4.

Джапанки

чф.

1

безвъзмездно

5.

Маратонки

чф.

1

безвъзмездно

6.

Фланелка трикотажна с дълъг ръкав

бр.

3

безвъзмездно

7.

Фланелка полева с къс ръкав

бр.

3

безвъзмездно

8.

Фланелка спортна

бр.

2

безвъзмездно

9.

Гащи спортни

бр.

2

безвъзмездно

10.

Кърпа за лице

бр.

2

безвъзмездно

11.

Обувки от кожа с метално бомбе на пръстите и метална
пластина на ходилото (само за плавателния състав на ВМС)

чф.

1

служебно

12.

Ръкавици трудногорими с пет пръста Antiflash (само за
плавателния състав на ВМС)

чф.

1

безвъзмездно

13.

Качулка трудногорима Antiflash
(само за плавателния състав на ВМС)

бр.

1

безвъзмездно

14.

Водозащитно облекло/яке с качулка и панталон 100 % ПВЦ
(само за плавателния състав на ВМС)

бр.

1

служебно

II. СНАРЯЖЕНИЕ
1.

Раници голяма

бр.

1

служебно

2.

Раници малка

бр.

1

служебно

3.
Раница за вода – 3 л
бр.
1
служебно
Забележки:
1. Военнослужещите, участващи в операции или мисии извън територията на страната, се осигуряват
със снаряжение с разпетновка/черен цвят, идентичен на този, който носят на територията на страната.
2. Участващите в операции или мисии извън територията на страната военнослужещи от служба
„Военна информация“ и служители от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) се осигуряват със снаряжение с камуфлажна разпетновка за Сухопътни войски.
3. Участващите в операции или мисии военнослужещи от служба „Военна полиция“ се осигуряват
със снаряжение с камуфлажна разпетновка, определена от директора на службата.
4. Военнослужещите и служителите от ДАНС по т. 1, 2, 3 и 4 могат да се осигуряват и със снаряжение
и с друга разпетновка, когато околната средата изисква маскировка на личния състав с други цветове.
5. Решението за промяна на разпетновката се взема от началника на отбраната по предложение на
директора на дирекция „Операции и подготовка“ при необходимост от промяна на маскировката след
оценка на района, характера и условията за изпълнение на операцията или мисията.
6. От номенклатурите по това приложение, с изключение на номенклатурите по буква „А“ и буква
„В“, се заделя резерв в района на операцията или мисията в размер 10 % от личния състав.
7. Използването на резерва се извършва с писмено разрешение на командващия на СКС по мотивирано предложение на националния командир на контингента.
8. За времето на подготовка за участие в операция или мисия извън територията на страната резервистите се осигуряват със снаряжение от военното формирование по местоизпълнение на договора.
9. Номенклатурите за военнослужещите от военните формирования, декларирани за участие в
операции и мисии на НАТО или Европейския съюз, се осигуряват от СКС по заявка на съответните
структури от Въоръжените сили.
10. Имуществото за служебно ползване се осигурява от категория, различна от първа, само при
липса на вещево имущество – първа категория.
11. За военнослужещите от ВМС вместо „фланелка полева с къс ръкав“ и „фланелка трикотажна
с дълъг ръкав“ се осигурява „фланелка моряшка с къс ръкав“ и „фланелка моряшка с дълъг ръкав“.
12. Номенклатурите от раздел I „Друго вещево имущество“, буква А „Бельо“ се отпускат в зависимост от сезона.
13. Номенклатурите от приложение № 6 се осигуряват при нужда съгласно утвърден табел от министъра на отбраната за конкретната мисия/операция.
14. Ръкавици защитни и ръкавици без пръсти се осигуряват в зависимост от изискванията за всяка
конкретна мисия, като бъдат включени в табела за комплектоване с отбранителни продукти.“

С Т Р.

26
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§ 22. Приложение № 7 към чл. 39 и 40 се изменя така:
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„Приложение № 7
към чл. 39 и 40

ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното униформено облекло на българските граждани по чл. 57
и 59 от ЗРВСРБ за времето на обучението им и на резервистите – за времето на активната им
служба в доброволния резерв
№ по
ред

Наименование на номенклатурите

1

2

Мярка Количество
3

4

1.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

2.

Панталон камуфлажен зимен

бр.

1

3.

Панталон камуфлажен летен

бр.

2

4.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

бр.

2

5.

Фланелка полева

бр.

2

6.

Шапка зимна камуфлажна

бр.

1

7.

Шапка лятна камуфлажна

бр.

1

8.

Шапка с периферия камуфлажна

бр.

1

9.

Шапка плетена/поларена

бр.

1

10.

Колан текстилен

бр.

2

11.

Обувки полеви зимни

чф.

1

12.

Обувки полеви летни

чф.

1

13.

Противодъждовно яке/противодъждовен комплект

бр.

1

14.

Пагони за камуфлажно

чф.

2

15.

Пагони за шапка

бр.

3

16.

Ръкавици

чф.

1

17. Поименна табела
бр.
1
Забележки:
1. До създаването на запаси от наличности от посочените в приложението номенклатури да се осигуряват с наличности от съхраняваните в складовете на военните формирования.
2. Униформеното облекло се осигурява в зависимост от сезона, когато се провежда обучението, и
метеорологичните условия.“

§ 23. Приложение № 8 към чл. 4 и 5 се изменя така:

„Приложение № 8
към чл. 4 и 5

ТАБЛИЦА
на вида и нормите на осигуряваното униформено облекло на военнослужещите от служба
„Военна полиция“
№ по
ред

Наименование на номенклатурите

Цвят

Мярка

1.

Костюм униформен

черен

бр.

2.

Яке с подплата

черен

бр.

3.

Полушуба с подплата камуфлажна

-

бр.

4.

Полушуба с подплата

черен

бр.

5.

Полушуба с подплата от естествена кожа

черен

бр.

6.

Подвижна подплата с отличителни знаци

черен

бр.

7.

Подвижна подплата с отличителни знаци

зелен

бр.

8.

Панталон летен/ пола лятна

черен

бр.

9.

Клин зимен с подплата

черен

бр.

10.

Клин камуфлажен зимен с подплата

-

бр.
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Наименование на номенклатурите

С Т Р. 2 7
Цвят

Мярка

черен

бр.

-

бр.

11.

Клин летен

12.

Клин камуфлажен летен

13.

Риза с дълъг ръкав

бял

бр.

14.

Риза с дълъг ръкав

бежов

бр.

15.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

-

бр.

16.

Риза с къс ръкав камуфлажна

-

бр.

17.

Риза яке с къс ръкав

бял

бр.

18.

Риза яке с къс/дълъг ръкав

бежов

бр.

19.

Фланелка униформена

черен

бр.

20.

Фланелка полева с къс ръкав

черен

бр.

21.

Фуражка/баретка за жените

черен

бр.

22.

Пилотка

черен

бр.

23.

Шапка лятна

черен

бр.

24.

Барета

зелена

бр.

25.

Шапка камуфлажна лятна

26.

Шапка зимна

-

бр.

черен

бр.

27.

Шапка камуфлажна зимна

-

бр.

28.

Шапка плетена

черен

бр.

29.

Обувки цели полеви

черен

чф.

30.

Обувки полеви – летни

черен

чф.

31.

Обувки зимни (топли боти)

черен

чф.

32.

Обувки половинки

черен

чф.

33.

Вратовръзка

черен

бр.

34.

Чорапи

черен

чф.

35.

Термочорапи

черен

чф.

36.

Термобельо

черен

к-т

37.

Ръкавици кожени

черен

чф.

38.

Ръкавици

черни

чф.

39.

Ръкавици

бели

чф.

40.

Колан кожен

черен

бр.

41.

Колан текстилен за полево облекло

черен

бр.

42.

Колан текстилен за полево облекло

43.

Пагон тунел

44.

Пагон тунел за бойно униформено облекло

зелен

бр.

златист или
малинов

чф.

черен

чф.

45.

Пагон тунел за камуфлирано униформено облекло

зелен

чф.

46.

Пагон за шапка

черен

бр.

47.

Пагон за шапка

зелен

бр.

48.

Наръкавна емблема

-

бр.

49.

Отличителен знак

-

бр.

50.

Метална именна табела

-

бр.

51.

Именна табела

черен

бр.

52.

Именна табела

бежов

бр.

53.

Именна табела

зелен

бр.

54.

Военнополицейска наръкавна лента

черен

бр.

С Т Р.
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Наименование на номенклатурите

Цвят

Мярка

жълт/бял

бр.

56.

Шарф с блях

жълт/бял

бр.

57.

Кортик (за офицери)

-

бр.

58.

Анцуг

-

к-т

59.

Маратонки

-

чф.

60.

Чорапи спортни

-

чф.

61.

Фланелка спортна

-

бр.

62.

Къси панталони

-

бр.

63. Противодъждовно яке/противодъждовен комплект
черен
бр.
Забележка. Униформеният костюм за военнослужещите мъже включва сако и панталон, а за военнослужещите жени – сако, пола и панталон.“

§ 24. Приложение № 10 към чл. 21 и 32 се изменя така:

„Приложение № 10
към чл. 21 и 32

ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното друго вещево имущество и снаряжение на военнослужещите от Националната гвардейска част (НГЧ) и духовите оркестри
№ по
ред

Наименование на номенклатурите

1

2

Срок за
Мярка Количество износване
(месеци)
3

4

Отпуска се

5

6

I. ГВАРДЕЙСКО УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО
А. Зимно гвардейско облекло
1.

Шинел двуреден

бр.

1

36

служебно

2.

Мундир зимен червен за офицери

бр.

1

36

служебно

3.

Мундир зимен червен за сержанти и войници

бр.

1

36

служебно

4.

Брич с кант от бял сърмен галун за офицери

бр.

1

36

служебно

5.

Брич с кант от бял галун за сержанти и войници

бр.

1

36

служебно

6.

Калпак кожен сив с носач за перо, гвардейска
звезда и рибици
Ботуши кожени със сърмен галун за офицери

бр.

1

36

служебно

чф.

1

36

служебно

чф.

1

36

служебно

7.
8.
9.

Ботуши кожени с бял галун за сержанти и
войници
Акселбант за офицери двоен

бр.

1

36

служебно

10.

Кошак бял сърмен за офицери

бр.

1

36

служебно

11.

Кошак и етишкет бели за сержанти и войници

бр.

1

36

служебно

12.

Шарф с блях за офицери

бр.

1

36

служебно

13.

Шарф с блях за сержанти

бр.

1

36

служебно

14.

Лядунка (декоративна приборна чантичка)

бр.

1

60

служебно

15.

Шпори хромирани

чф.

1

36

служебно

16.

Ръкавици вълнени бели

чф.

3

12

безвъзмездно

17.

Якички

бр.

8

1

безвъзмездно

18.

Гвардейско перо (перо от орел)

бр.

1

24

безвъзмездно

1.

Мундир бял летен с украса за офицери

бр.

1

36

служебно

2.

Мундир бял летен с украса за сержанти и войници

бр.

1

36

служебно

3.

Брич с кант от бял сърмен галун за офицери

бр.

1

36

служебно

4.

Брич с кант от бял галун за сержанти и войници

бр.

1

36

служебно

Б. Лятно гвардейско облекло
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5.
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6.
7.
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бр.

1

36

служебно

чф.

1

36

служебно

чф.

1

36

служебно

8.

Ботуши кожени с бял галун за сержанти и
войници
Акселбант двоен за офицери

бр.

1

36

служебно

9.

Кошак червен сърмен за офицери

бр.

1

36

служебно

10.

Кошак и етишкет червени за сержанти и войници

бр.

1

36

служебно

11.

Лядунка (декоративна приборна чанта)

бр.

1

36

служебно

12.

Шпори хромирани

чф.

1

36

служебно

13.

Якички

бр.

4

36

безвъзмездно

14.

Ръкавици бели с ликра

чф.

6

12

безвъзмездно

15.

Гвардейско перо (перо от орел)

бр.

1

24

безвъзмездно

II. ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО
А. Зимно представително облекло за СВ и ВВС
1.

Шинел двуредов с петлици и пагони

бр.

1

36

служебно

2.

Сако едноредно с петлици и пагони

бр.

1

36

служебно

3.

Клин

бр.

1

36

служебно

4.

Фуражка с кокарда

бр.

1

12

безвъзмездно

5.

Риза

бр.

1

12

безвъзмездно

6.

Вратовръзка черна

бр.

1

12

безвъзмездно

7.

Ръкавици бели с ликра

чф.

3

12

безвъзмездно

8.

Акселбант двоен за офицери

бр.

1

36

служебно

9.

Акселбант единичен за сержанти и войници

бр.

1

36

служебно

10.

Шарф с кръгъл блях за офицери

бр.

1

36

служебно

11.

бр.

1

36

служебно

бр.

2

24

безвъзмездно

13.

Поясен ремък с квадратна тока за сержанти
и войници
Наръкавна емблема „Национална гвардейска
част“
Наръкавна емблема „Република България“

бр.

2

24

безвъзмездно

12.

14.

Емблема за пагони

чф.

2

12

безвъзмездно

15.

Обувки цели полеви

чф.

2

12

служебно

1.

Шинел двуредов с пагони за офицери

бр.

1

36

служебно

2.

Шинел едноредов с пагони за матроси

бр.

1

36

служебно

3.

Фуражка бяла с кокарда за офицери

бр.

1

12

безвъзмездно

4.

Без козирка бяла с кокарда за матроси

бр.

1

12

безвъзмездно

5.

Тужурка черна за офицери

бр.

1

36

служебно

6.

Панталон черен за офицери

бр.

1

36

служебно

7.

Холандка черна за матроси

бр.

1

36

служебно

8.

Панталон черен за матроси

бр.

1

36

служебно

9.

Риза бяла

бр.

1

12

безвъзмездно

10.

Фланелка зимна за матроси

бр.

1

12

безвъзмездно

Б. Зимно представително облекло за ВМС

11.

Вратовръзка черна

бр.

1

12

безвъзмездно

12.

Акселбант двоен за офицери

бр.

1

36

служебно

13.

Акселбант единичен за сержанти и войници

бр.

1

36

служебно

14.

Чорапи вълнени черни

чф.

1

12

безвъзмездно

15.

Ръкавици бели вълнени

чф.

3

12

безвъзмездно
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16.

Шарф с кръгъл блях за офицери

бр.

1

36

служебно

17.

Поясен ремък с квадратна тока за матроси

бр.

1

36

служебно

18.

Яка матроска

бр.

1

24

безвъзмездно

19.

бр.

2

24

безвъзмездно

20.

Наръкавна емблема „Национална гвардейска
част“
Наръкавна емблема „Република България“

бр.

2

24

безвъзмездно

21.

Емблема за пагони

чф.

2

12

безвъзмездно

22.

Обувки половинки черни

чф.

1

12

служебно

В. Лятно представително облекло за СВ и ВВС
1.

Сако едноредно с петлици и пагони олекотено

бр.

1

36

служебно

2.

Клин

бр.

1

36

служебно

3.

Фуражка с кокарда олекотена

бр.

1

12

безвъзмездно

4.

Риза

бр.

2

12

безвъзмездно

5.

Вратовръзка черна

бр.

1

36

безвъзмездно

6.

Ръкавици бели с ликра

чф.

3

12

безвъзмездно

7.

Акселбант двоен за офицери

бр.

1

36

служебно

8.

Акселбант единичен за сержанти и войници

бр.

1

36

служебно

9.

Шарф с кръгъл блях за офицери

бр.

1

36

служебно

10.

бр.

1

36

служебно

бр.

2

24

безвъзмездно

12.

Поясен ремък с квадратна тока за сержанти
и войници
Наръкавна емблема „Национална гвардейска
част“
Наръкавна емблема „Република България“

бр.

2

24

безвъзмездно

13.

Емблема за пагони

чф.

2

12

безвъзмездно

14.

Обувки цели полеви

чф.

2

12

служебно

11.

Г. Лятно представително облекло за ВМС
1.

Тужурка бяла за офицери олекотена

бр.

1

36

служебно

2.

Панталон бял за офицери олекотен

бр.

1

36

служебно

3.

Панталон черен за офицери олекотен

бр.

1

36

служебно

4.

Риза бяла

бр.

2

24

безвъзмездно

5.

Холандка бяла за матроси

бр.

1

27

служебно

6.

Панталон бял за матроси

бр.

1

27

служебно

7.

Панталон черен за матроси

бр.

1

27

служебно

8.

Фланелка лятна за матроси

бр.

1

9

безвъзмездно

9.

Яка за матроси

бр.

1

9

безвъзмездно

10.

Маншети за ръкави

бр.

1

9

безвъзмездно

11.

Ръкавици бели с ликра

чф.

3

12

безвъзмездно

12.

Чорапи бели/черни

чф.

1

12

безвъзмездно

13.

Обувки бели/обувки половинки черни

чф.

1

12

служебно

14.

Фуражка бяла с кокарда за офицери

бр.

2

24

безвъзмездно

15.

Шапка без козирка бяла с кокарда за матроси

бр.

2

24

безвъзмездно

16.

Шарф с кръгъл блях за офицери

бр.

1

36

служебно

17.

Поясен ремък с квадратна тока за матроси

бр.

1

36

служебно

18.

Акселбант двоен за офицери

бр.

1

36

служебно

19.

Акселбант единичен за сержанти и войници

бр.

1

36

служебно

20.

Вратовръзка черна

бр.

1

36

безвъзмездно

21.

Наръкавна емблема „Национална гвардейска
част“

бр.

2

24

безвъзмездно
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22.

Наръкавна емблема „Република България“

бр.

2

24

безвъзмездно

23.

Емблема за пагони

чф.

2

12

безвъзмездно

Д. Зимно представително облекло за личния състав от Гвардейския представителен духов оркестър
1.

Шинел двуредов с петлици и пагони

2.

бр.

1

36

служебно

бр.

1

36

служебно

3.

Куртка едноредна с петлици и пагони и нараменни висулки и клапани
Клин

бр.

1

36

служебно

4.

Фуражка с кокарда

бр.

1

12

безвъзмездно

5.

Риза

бр.

1

12

безвъзмездно

6.

Вратовръзка черна

бр.

1

12

безвъзмездно

7.

Ръкавици бели вълнени

чф.

3

12

безвъзмездно

8.

Акселбант двоен за офицери

бр.

1

36

служебно

9.

Акселбант единичен за сержанти

бр.

1

36

служебно

10.

Шарф с кръгъл блях за офицери

бр.

1

36

служебно

11.

Поясен ремък с квадратна тока за сержанти

бр.

1

36

служебно

12.

бр.

2

24

безвъзмездно

13.

Наръкавна емблема „Национална гвардейска
част“
Наръкавна емблема „Република България“

бр.

2

24

безвъзмездно

14.

Емблема за пагони

чф.

2

12

безвъзмездно

15.

Обувки цели полеви

чф.

1

24

служебно

Е. Лятно представително облекло за личния състав от Гвардейския представителен духов оркестър
1.
2.

Куртка едноредна с петлици и пагони и нараменни висулки и клапани олекотени
Клин олекотен

бр.

1

36

служебно

3.

Фуражка с кокарда олекотена

бр.

1

12

безвъзмездно

4.

Ръкавици бели памучни с ликра

чф.

3

12

безвъзмездно

бр.

1

36

служебно

5.

Акселбант двоен за офицери

бр.

1

36

служебно

6.

Акселбант единичен за сержанти

бр.

1

36

служебно

7.

бр.

2

24

безвъзмездно

8.

Наръкавна емблема „Национална гвардейска
част“
Наръкавна емблема „Република България“

бр.

2

24

безвъзмездно

9.

Емблема за пагони

чф.

2

12

безвъзмездно

III. КОНЦЕРТНО УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО
А. Концертна униформа за Гвардейския духов оркестър, духовите оркестри на СВ, ВВС и
НВУ „В. Левски“
1.
Полушуба с подплата и яка
бр.
1
36
служебно
2.

Сако едноредно гълъбово

бр.

1

36

служебно

3.

Панталон тъмносин

бр.

1

36

служебно

4.

Фуражка гълъбова

бр.

1

36

безвъзмездно

5.

Риза бяла

бр.

1

12

безвъзмездно

6.

Вратовръзка черна

бр.

1

12

безвъзмездно

7.

Обувки половинки

чф.

1

36

безвъзмездно

8.

Чорапи черни

чф.

2

12

безвъзмездно

9.

Акселбант двоен за офицери

бр.

1

36

служебно

10.

Акселбант единичен за сержанти

бр.

1

36

служебно

11.

Ръкавици бели

чф.

1

12

безвъзмездно

Б. Концертна униформа за духовия оркестър на ВМС
1.

Фуражка бяла

бр.

2

12

служебно

2.

Тужурка бяла

бр.

1

12

служебно
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3.

Тужурка черна

бр.

1

24

служебно

4.

Кител бял

бр.

1

12

служебно

5.

Панталон бял

бр.

1

12

служебно

6.

Панталон черен

бр.

1

24

служебно

7.

Риза бяла

бр.

1

12

безвъзмездно

8.

Вратовръзка черна

бр.

1

12

безвъзмездно

9.

Обувки половинки черни

чф.

1

12

безвъзмездно

10.

Обувки половинки бели

чф.

1

12

безвъзмездно

11.

Чорапи черни

чф.

1

12

безвъзмездно

12.

Чорапи бели

чф.

1

12

безвъзмездно

13.

Обувки боти

чф.

1

24

безвъзмездно

14.

Ръкавици бели

чф.

1

12

безвъзмездно

15.

Полушуба с подплата черна

бр.

1

48

служебно

16.

Шинел двуредов с пагони черен

бр.

1

36

служебно

17.

Колан за панталон черен

бр.

1

24

служебно

18.

Полушуба с подплата

бр.

1

24

безвъзмездно

19.

Панталон зимен черен

бр.

1

24

безвъзмездно

20.

Панталон летен черен

бр.

2

12

безвъзмездно

21.

Риза с дълъг ръкав черна

бр.

2

12

безвъзмездно

22.

Шапка зимна черна

бр.

1

24

безвъзмездно

23.

Шапка лятна черна

бр.

1

12

безвъзмездно

24.

Именна табелка за бойно (плавателно) облекло

бр.

3

24

безвъзмездно

25.

Пагони за шапка

бр.

2

24

служебно

26.

Пагони за бойно (плавателно) облекло

чф.

3

24

служебно

27.

Колан текстилен черен за бойно (плавателно)
облекло
Емблеми за принадлежност към ВС

бр.

1

24

служебно

бр.

6

24

служебно

28.

29. Пагони за музиканти
чф.
2
12
безвъзмездно
Забележки:
1. НГЧ създава оборотен фонд в размер 20 % от полагащите се на военнослужещите наръкавни емблеми, пагони, петлици, знаци, емблеми, кокарди и копчета за видовете въоръжени сили.
2. Униформеното облекло, с изключение на гвардейското, се използва като работно облекло от личния
състав на НГЧ до пълното му износване.“

§ 25. Приложение № 11 към чл. 21 и 41 се изменя така:

„Приложение № 11
към чл. 21, 27 и 41

ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното специално и работно облекло и друго вещево имущество
№ по
ред

Наименование на номенклатурите

1

2

Срок за
Мярка Количество износване
(години)
3

4

Отпуска се

5

6

I. ЗА ПЛАВАТЕЛНИЯ СЪСТАВ
А. За всички от плавателния състав
1.

Костюм специален (анорак, яке и полугащеризон)

к-т

1

3

безвъзмездно

2.

Гащеризон работен пригоден с подплата (костюм работен)

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Шапка с козирка

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Обувки тип „Тапочки“

чф.

1

1

безвъзмездно
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5.

Ботуши топли – на 10 % от личния състав

чф.

1

5

безвъзмездно

6.

Ботуши гумени – на 10 % от личния състав

чф.

1

2

безвъзмездно

7.

Ръкавици специални с 5 пръста

чф.

1

1

безвъзмездно

8.

Ръкавици от кожа и плат с 5 пръста

чф.

1

1

безвъзмездно

9.

Одеяло вълнено

бр.

1

3

служебно

10.

Халат вълнен – за офицерите

бр.

1

4

безвъзмездно

11.

Хавлия за баня – за офицерите

бр.

1

4

безвъзмездно

12.

Джапанки (без матросите)

чф.

1

1

безвъзмездно

13.

Чаршафи долни – за брой легла (койки)

бр.

4

2

безвъзмездно

14.

Калъфки за възглавници – за брой легла (койки)

бр.

2

2

безвъзмездно

15.

Възглавници от дунапрен

бр.

1

6

служебно

16.

Дюшек от дунапрен или матрак

бр.

1

6

служебно

17.

Обувки от кожа с метално бомбе на пръстите
и метална пластина на ходилото

чф.

1

1

безвъзмездно

18.

Гащеризон работен от памучен плат, пригоден
за подплата – оранжев цвят

бр.

1

2

безвъзмездно

19.

Ръкавици трудногорими с пет пръста Antiflash – 100 % Nomex

чф.

1

1

безвъзмездно

20.

Качулка трудногорима Antiflash – 100 % Nomex

бр.

1

1

безвъзмездно

21.

Шапка вълнена

бр.

1

2

безвъзмездно

22.

Предпазна каска с възможност за поставяне
на антифони за палубната команда и личния
състав от техническия сектор

бр.

1

2

безвъзмездно

23.

Водозащитно облекло (яке с качулка и панталон)

бр.

1

2

безвъзмездно

Забележка. Номенклатурите по т. 18 и 19 се отпускат само за личен състав, участващ в операции и мисии зад граница.

Б. За водолазите на щатна длъжност от ВМС и СВ допълнително
1.

Бельо с дълъг ръкав и крачол от вълнен трикотаж

к-т

1

1

безвъзмездно

2.

Фланелка моряшка с дълги ръкави памучна

бр.

1

1

безвъзмездно

3.

Гащи трикотажни с дълги крачоли

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Бански

бр.

1

1

безвъзмездно

II. ЗА ВВС И ВМС
А. За летателния състав, изпълняващ летателна програма, до авиобаза включително
1.

Яке от лицева кожа, подплатено с копринен
хастар

2.
3.

бр.

1

6

безвъзмездно

Подбоне

бр.

1

3

безвъзмездно

Обувки летателни черни от лицева кожа

чф.

1

3

безвъзмездно

4.

Обувки летателни от кожа и текстил

чф.

1

3

безвъзмездно

5.

Бельо от жарсе

1

1

безвъзмездно

6.

Термобельо комплект (фланелка и клин)

к-т

1

1

безвъзмездно

7.

Полуполо от трикотаж

бр.

1

3

безвъзмездно

8.

Ръкавици от лицева кожа без подплата

чф.

1

2

безвъзмездно

9.

Яке летателно лятно CWU – 36/P

бр.

1

4

безвъзмездно

10.

Яке летателно зимно CWU – 45/P

бр.

1

4

безвъзмездно

11.

Гащеризон летателен от CWU – 27/P

бр.

1

2

безвъзмездно

12.

Зимна подплата за летателен гащеризон CWU –
23/P

бр.

1

5

безвъзмездно

13.

Ръкавици летателни

чф.

1

3

безвъзмездно
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14.

Пилотка летателна черна

бр.

1

2

безвъзмездно

15.

Олекотена тактическа жилетка за оцеляване
за ТрА и ВА

бр.

1

5

служебно

16.

Авиационна индивидуална спасителна жилетка

бр.

1

5

служебно

17.

Предпазна каска с възможност за поставяне на
активни антифони (само за бордни инженери
техници от ВА)

бр.

1

5

служебно

18.

Летателно тактическо елече

бр.

1

2

служебно

19.

Именна табела

бр.

2

2

безвъзмездно

20.

Табелка емблема за звание

бр.

1

2

безвъзмездно

21.

Табелка „Bulgarian Air Force“

бр.

1

2

безвъзмездно

22.

Табела (емблема) трибагреник

бр.

1

2

безвъзмездно

23.

Емблема на авиационното формирование (ескадрила, група)

бр.

1

2

безвъзмездно

24.

Емблема на типа летателен апарат

бр.

1

2

безвъзмездно

Б. За авиационния инженерно-технически състав до авиобаза включително
1.

Яке работно зимно

бр.

1

3

безвъзмездно

2.

Панталон работен зимен

бр.

1

3

безвъзмездно

3.

Яке-риза работна

бр.

1

2

безвъзмездно

4.

Панталон работен летен

бр.

1

2

безвъзмездно

5.

Шапка зимна и шал

бр.

1

3

безвъзмездно

6.

Шапка лятна с козирка

бр.

1

3

безвъзмездно

7.

Фланелка с къси ръкави

бр.

2

1

безвъзмездно

8.

Ръкавици кожени с подплата и пет пръста

бр.

1

3

безвъзмездно

9.

Термобельо комплект (фланелка и клин)

к-т

1

1

безвъзмездно

10.

Обувки летателни черни от лицева кожа

чф.

1

3

безвъзмездно

11.

Обувки летателни от кожа и текстил

чф.

1

3

безвъзмездно

12.

Колан светлоотразителен

бр.

1

3

безвъзмездно

13.

Колан текстилен

бр.

1

2

безвъзмездно

14.

Светлоотразителна жилетка

бр.

1

2

безвъзмездно

15.

Именна табела

бр.

2

2

безвъзмездно

16.

Табелка емблема за звание

бр.

1

2

безвъзмездно

17.

Табелка „Bulgarian Air Force“

бр.

1

2

безвъзмездно

18.

Табела (емблема) трибагреник

бр.

1

2

безвъзмездно

19.

Емблема на авиационното формирование (ескадрила, група)

бр.

1

2

безвъзмездно

В. За изпълняващите аварийно-спасителни дейности
1.

Алпийска подвесна система комбинирана (гръдна и бедрена)

бр.

1

4

служебно

2.

Подвесна система за работа на вода с интегрирана спасителна жилетка

бр.

1

4

служебно

3.

Предпазна каска с възможност за поставяне на
активни антифони

бр.

1

5

служебно

4.

Активни антифони

бр.

1

3

служебно

5.

Индивидуален пакет за първа помощ

бр.

1

1

безвъзмездно

6.

Предпазни ръкавици от кожа, подсилени в областта на дланта, за спускане по въжени системи

чф.

1

1

безвъзмездно

7.

Стоп десандьор

бр.

1

3

служебно

8.

Алпийски карабинер стоманен с муфа

бр.

2

2

служебно
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9.

Алпийски карабинер алуминиев с муфа

бр.

2

2

служебно

10.

Протриващо устройство „Осмица“

бр.

2

2

служебно

11.

Осигурителна динамична примка (лента) 23 kN
размер 1,5 м

бр.

1

2

безвъзмездно

12.

Термоспален чувал

бр.

1

5

служебно

13.

Яке и панталон грейка

к-т

1

3

служебно

14.

Раница за пренос на товари и екипировка

бр.

1

4

служебно

15.

Оборудване за извършване на спасителни дейности за подразделение
– спасителен колан
– спасителен кош
– разглобяема носилка
– въже статично (∅ 11 мм)
– помощно въже (∅ 5 – 7 мм)
– комплект за оказване на първа помощ

бр.
бр.
бр.
м
м
бр.

2
2
2
200
60
4

3
5
5
4
4
1

служебно
служебно
служебно
служебно
служебно
безвъзмездно

Забележки:
1. Щурманите насочвачи, даващи дежурство при осигуряване на полети, получават номенклатурите по
буква „Б“ с удвоен срок на износване.
2. Курсантите, обучаващи се за авиоинженери и авиотехници, получават специално облекло по буква
„Б“, т. 3 и 5 за служебно ползване.
3. Летателният състав, авиоинженерите и авиотехниците в звената над авиобаза получават имущество
по букви „А“ и „Б“ с удвоен срок за износване.
4. Нотифицираният персонал по договора „Открито небе“ получава номенклатурите по буква „А“, т. 3, 5
и 8 и буква „Б“, т. 1 и 2 със срок на ползване 4 години по утвърден списък от началника на отбраната.
При освобождаване от военна служба или отпадане от списъка преди изтичане на срока за износване
военнослужещите връщат или заплащат разликата за оставащия срок по цени към датата на освобождаване, съответно отпадане от списъка.
5. Курсантите, обучаващи се по специализации „Летец-пилот“ и „Ръководство въздушно движение“, получават номенклатурите по буква „А“, т. 2, 4, 5, 7, 9, 11 и 14 за служебно ползване за целия срок на обучение.
6. Личният състав, изпълняващ авиомедицинска евакуация от ВМА, получава номенклатурите по буква „А“, т. 3, 9, 11 и 14.

III. ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ЛЕТАТЕЛНА ПРОГРАМА (БЕЗ ТЕЗИ ОТ СКСО)
1.

Шуба камуфлажна с подплата

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Клин камуфлажен без подплата

бр.

2

2

безвъзмездно

3.

Риза от камуфлажен плат с дълъг ръкав

бр.

2

2

безвъзмездно

4.

Риза за носене под бронежилетка

бр.

1

2

безвъзмездно

5.

Каска парашутна

бр.

1

3

служебно

6.

Раница голяма

бр.

1

3

служебно

7.

Раница малка

бр.

1

3

служебно

8.

Тактически колан

бр.

1

3

безвъзмездно

9.

Ръкавици nomex/kevlar

чф.

1

3

безвъзмездно

10.

Ръкавици кожени (за fast rope)

чф.

1

3

безвъзмездно

11.

Наколенки

чф.

1

3

безвъзмездно

12.

Налакътници

чф.

1

3

безвъзмездно

13.

Гащеризон за парашутисти

бр.

1

3

безвъзмездно

14.

Гащеризон маскировъчен зимен

бр.

1

3

безвъзмездно

15.

Гащеризон маскировъчен летен

бр.

1

3

безвъзмездно

16.

Обувки полеви зимни

чф.

1

3

безвъзмездно

17.

Обувки полеви летни

чф.

1

3

безвъзмездно

IV. ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ СКСО, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ЛЕТАТЕЛНА ПРОГРАМА
1.

Шапка камуфлажна

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Шапка с периферия

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Униформа лятна – куртка

бр.

1

2

безвъзмездно
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4.

Униформа лятна – панталон

бр.

1

2

безвъзмездно

5.

Ветровка

бр.

1

2

безвъзмездно

6.

Маскировъчно яке

бр.

1

2

безвъзмездно

7.

Маскировъчен панталон

бр.

1

2

безвъзмездно

8.

Дъждобран лек

бр.

1

2

безвъзмездно

9.

Дъждобран тежък – яке

бр.

1

2

безвъзмездно

10.

Дъждобран тежък – панталон

бр.

1

2

безвъзмездно

11.

Изолирана куртка

бр.

1

2

безвъзмездно

12.

Флийс куртка

бр.

1

2

безвъзмездно

13.

Зимна униформа – яке

бр.

1

2

безвъзмездно

14.

Зимна униформа – панталон

бр.

1

2

безвъзмездно

15.

Основна изолация – яке

бр.

1

2

безвъзмездно

16.

Основна изолация – панталон

бр.

1

2

безвъзмездно

17.

Бойна риза

бр.

1

2

безвъзмездно

18.

Риза за носене под бронежилетка

бр.

1

2

безвъзмездно

19.

Гарнизонна фланела с къс ръкав и яка

бр.

1

2

безвъзмездно

20.

Двоен фино дисперсен полар

бр.

1

3

безвъзмездно

21.

Пагони

чф.

1

2

безвъзмездно

22.

Пагони за шапка

бр.

1

2

безвъзмездно

23.

Именна табелка

бр.

2

2

безвъзмездно

24.

Обувки тактически – зимни

чф.

1

2

безвъзмездно

25.

Обувки тактически – летни

чф.

1

2

безвъзмездно

26.

Раница голяма (с подвижни странични джобове)

бр.

1

5

служебно

27.

Раница малка

бр.

1

5

служебно

28.

Раница за вода – 3 л

бр.

1

3

служебно

29.

Халат маскировъчен за снайперисти

бр.

1

2

служебно

30.

Гащеризон за парашутисти

бр.

1

3

безвъзмездно

31.

Маска тактическа/шал (multicam)

бр.

1

2

безвъзмездно

32.

Ръкавици тактически

чф.

1

3

безвъзмездно

33.

Ръкавици кожени за бързо въже

чф.

1

3

служебно

34.

Наколенки

чф.

1

3

служебно

35.

Налакътници

чф.

1

3

служебно

36.

Тактически очила – ниво 1

бр.

1

3

служебно

37.

Тактически очила – ниво 2

бр.

1

3

служебно

38.

Каска парашутна

бр.

1

3

служебно

39.

Активни антифони

бр.

1

5

служебно

40.

Многофункционално термоодеало

бр.

1

2

служебно

41.

Изолационна постелка

бр.

1

5

безвъзмездно

42.

Термоспален чувал (15° до 0°)

бр.

1

3

служебно

43.

Термоспален чувал (0° до -32°)

бр.

1

3

служебно

44.

Бельо късо

бр.

1

2

безвъзмездно

45.

Бельо дълго

бр.

1

2

безвъзмездно

46.

Термобельо

бр.

1

2

безвъзмездно

47.

Система чорапи

бр.

1

2

безвъзмездно
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V. ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, КУРСАНТИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ ОТ СЪСТАВА НА КАРАУЛА И ПАТРУЛИТЕ И ПОСТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ЗА КАРАУЛНО ПОМЕЩЕНИЕ И ДЕЖУРНИТЕ СТАИ
1.

2.

За пост:
– шуба (полушуба)

бр.

2

2

служебно

– ботуши топли

чф.

2

2

служебно

– ботуши PVC

чф.

2

2

служебно

– дюшек или матрак

бр.

1

2

служебно

– възглавница

бр.

1

2

служебно

– одеяло войнишко или др.

бр.

2

2

служебно

– чаршаф

бр.

2

1

служебно

– калъфка за възглавница

бр.

2

1

служебно

За легло в караулно помещение/дежурна стая:

VI. ЗА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ОТ ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ДИСЛОЦИРАНИ НА НАДМОРСКА
ВИСОЧИНА НАД 1500 МЕТРА
1.

Грейка комплект

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Ръкавици скиорски

чф.

1

2

безвъзмездно

3.

Термоспален чувал зимен

бр.

1

5

служебно

4.

Термоспален чувал летен

бр.

1

5

служебно

5.

Фланелка поларена

бр.

1

1

безвъзмездно

6.

Термобельо

к-т

2

1

безвъзмездно

7.

Термочорапи

чф.

2

1

безвъзмездно

8.

Алпийски обувки комбинирани

чф.

1

3

служебно

9.

Снегоходки

чф.

1

5

служебно

10.

Ски маска

бр.

1

2

служебно

11.

Ски

к-т

1

4

служебно

12.

Комбинирани ски обувки

чф.

1

5

безвъзмездно

13.

Комбинирани ски автомати

чф.

1

5

служебно

14.

Колан за ски

чф.

1

3

безвъзмездно

15.

Щеки

чф.

1

2

служебно

Забележка. Личният състав от служба „Военна информация“ се осигурява с номенклатурите по поредни
номера 1 и 2.

VII. ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ СКСО, АЛПИЙСКИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯТА ОТ СКИС
А. За СКСО, алпийските формирования и СКИС
1.

Пелерина противодъждовна

бр.

1

3

безвъзмездно

2.

Термоспален чувал (0° до -32°)

бр.

1

4

служебно

3.

Термоспален чувал (15° до 0°)

бр.

1

5

служебно

4.

Яке и панталон с мембрана

к-т

1

3

безвъзмездно

5.

Фланелка поларена

бр.

1

1

безвъзмездно

6.

Халат маскировъчен (зимен)

бр.

1

2

безвъзмездно

7.

Термобельо (фланелка и клин)

бр.

2

1

безвъзмездно

8.

Термочорапи

чф.

2

1

безвъзмездно

9.

Термошапка и ръкавици

к-т

1

2

безвъзмездно

10.

Полар

бр.

2

1

безвъзмездно

11.

Ръкавици за ски (лапи)

чф.

1

2

безвъзмездно

12.

Ски

чф.

1

5

служебно
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3

4

5

6
безвъзмездно

13.

Комбинирани ски обувки

чф.

1

5

14.

Комбинирани ски автомати

чф.

1

5

служебно

15.

Колани за ски

чф.

1

3

безвъзмездно

16.

Щеки

чф.

1

2

служебно

17.

Автоматични котки за движение по сняг и лед

чф.

1

5

служебно

18.

Пикел

бр.

1

5

служебно

19.

Айсбал

бр.

1

5

служебно

20.

Лавинен уред

бр.

1

5

служебно

21.

Челна лампа

бр.

1

5

служебно

22.

Снегоходки

чф.

1

5

служебно

23.

Ски маска (очила)

чф.

1

2

служебно

24.

Еспадрили за катерене

чф.

1

2

служебно

25.

Алпийска каска

бр.

1

5

служебно

26.

Раница за катерене (45 литра)

бр.

1

4

служебно

27.

Раница за пренос на екипировка
(80+15 литра)

бр.

1

4

служебно

28.

Водещ самохват

бр.

1

4

служебно

29.

Карабинер с муфа

бр.

4

4

служебно

30.

Карабинер без муфа

бр.

4

4

служебно

31.

Протриващо устройство

бр.

4

4

служебно

32.

Алпийска примка (ринг, лента)
– 60 см
– 80 см
– 120 см

бр.
бр.
бр.

1
1
1

4
4
4

служебно
служебно
служебно

33.

Помощно въженце – 9 мм

метри

5

4

служебно

34.

Помощно въженце – 6 мм

метри

5

4

служебно

35.

Помощно въженце – 4 мм

метри

5

4

служебно

36.

Лента 18 мм ширина

метри

5

4

служебно

37.

Слънчеви очила

бр.

1

5

служебно

38.

Неопренова постелка

бр.

1

5

безвъзмездно

39.

Алпийска седалка

бр.

1

5

безвъзмездно

40.

Гръден колан

бр.

1

5

безвъзмездно

41.

Обувки, съвместими с автоматични котки

чф.

1

3

служебно

42.

Гети

чф.

1

3

служебно

43.

Водещ самохват – гръден

чф.

1

3

служебно

Забележки:
1. Военнослужещите от СКСО се осигуряват с вещево имущество от пореден номер 11 до пореден номер 43.
2. Военнослужещите от СКИС се осигуряват с вещево имущество по определени от командира номенклатури в зависимост от спецификата на заеманата длъжност.

Б. Колективна екипировка за алпийските формирования
1.

Сбруя за аварийно-спасителна дейност (за взвод)

бр.

6

5

служебно

2.

Гръден самохват (за взвод)

бр.

6

5

служебно

3.

Клеми (различни големини – за взвод)

бр.

45

5

служебно

4.

Френдове (различни големини – за взвод)

бр.

45

5

служебно

5.

Ексцентрици (различни големини – за взвод)

бр.

45

5

служебно

6.

Клинове (различни видове – за взвод)

бр.

45

5

служебно

7.

Раница за пренос на товари и екипировка

бр.

4

2

служебно

8.

Палатка (триместна) – за взвод

бр.

5

5

служебно
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Въже статично (∅ 10,5 мм) за взвод

10.

Въже динамично за взвод
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– близначно
– двойно
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3

4

5

6

метри

600

5

служебно

метри

180
180
180

5
5
5

служебно
служебно
служебно

11.

Алпийски чук (за взвод)

бр.

6

4

служебно

12.

Осигурителни планки (за взвод)

бр.

15

5

служебно

13.

Алпийска примка (за взвод)
– 18 см
– 23 см
– 35 см
– 40 см

к-т
к-т
к-т
к-т

54
72
72
72

5
5
5
5

служебно
служебно
служебно
служебно

14.

Карабинер с муфа (за взвод)

бр.

30

5

служебно

15.

Карабинер без муфа (за взвод)

бр.

15

5

служебно

16.

Алпийска стълба (3 – 5 стъпала)

бр.

6

5

служебно

17.

Клемовадач

бр.

6

5

служебно

В. Колективна екипировка за СКСО
1.

Сбруя за аварийно-спасителна дейност (за взвод)

бр.

12

5

служебно

2.

Гръден самохват (за взвод)

бр.

12

5

служебно

3.

Клеми (различни големини – за взвод)

к-т

2

5

служебно

4.

Френдове (различни големини – за взвод)

к-т

2

5

служебно

5.

Ексцентрици (различни големини – за взвод)

к-т

1

5

служебно

6.

Клинове (различни видове – за взвод)

бр.

20

5

служебно

7.

Раница за пренос на товари и екипировка

бр.

4

2

служебно

8.

Палатка (триместна) – за взвод

9.

Въже статично (∅ 10,5 мм) за взвод

10.

Въже динамично за взвод
– основно
– близначно
– двойно

11.

бр.

4

5

служебно

метри

600

5

служебно

метри

100
180
100

5
5
5

служебно
служебно
служебно

Алпийски чук (за взвод)

бр.

2

4

служебно

12.

Осигурителни планки (за взвод)

бр.

20

5

служебно

13.

Алпийска примка (за взвод)
– 18 см
– 23 см
– 35 см
– 40 см

к-т
к-т
к-т
к-т

15
5
5
5

5
5
5
5

служебно
служебно
служебно
служебно

14.

Карабинер с муфа (за взвод)

бр.

50

5

служебно

15.

Карабинер без муфа (за взвод)

бр.

60

5

служебно

16.

Алпийска стълба (3 – 5 стъпала)

бр.

2

5

служебно

17.

Клемовадач

бр.

2

10

служебно

18.

Цев за ледено катерене

бр.

15

5

служебно

19.

Протектор за алпийско въже

бр.

6

3

служебно

Г. Оборудване за аварийно-спасителна дейност за алпийските формирования
1.

Лавинна лопатка (за взвод)

бр.

16

4

служебно

2.

Лавинна сонда (за взвод)

бр.

16

4

служебно

3.

Ролки (за взвод)
TANDEM
FIX
RESCUE
TR AXION

бр.
бр.
бр.
бр.

6
6
6
6

4
4
4
4

служебно
служебно
служебно
служебно
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4.

Мултипликаторни пластини (за взвод)

бр.

6

5

служебно

5.

RIG (за взвод)

бр.

6

5

служебно

6.

ID’s (за взвод)

бр.

6

5

служебно

7.

Десандьор (за взвод)

бр.

6

5

служебно

8.

Спасително седло (за взвод)

бр.

6

5

служебно

9.

Разглобяема носилка (за взвод)

бр.

4

5

служебно

10.

Комплект за оказване на помощ (за взвод)

бр.

4

5

служебно

Д. Оборудване за аварийно-спасителна дейност за СКСО
1.

Лавинна лопатка (за взвод)

бр.

12

4

служебно

2.

Лавинна сонда (за взвод)

бр.

12

4

служебно

3.

Ролки (за взвод)
TANDEM
FIX
RESCUE
TR AXION

бр.
бр.
бр.
бр.

5
5
5
5

4
4
4
4

служебно
служебно
служебно
служебно

4.

Мултипликаторни пластини (за взвод)

бр.

5

5

служебно

5.

RIG (за взвод)

бр.

5

5

служебно

6.

ID’s (за взвод)

бр.

5

5

служебно

7.

Десандьор (за взвод)

бр.

5

5

служебно

8.

Спасително седло (за взвод)

бр.

5

5

служебно

9.

Разглобяема носилка (за взвод)

бр.

2

5

служебно

10.

Комплект за оказване на помощ (за взвод)

бр.

12

5

служебно

11.

Осигурително устройство GRI_GRI

бр.

4

5

служебно

12.

GPS

бр.

2

5

служебно

VIII. ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ И КУРСАНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА „МОТОПЕХОТНИ, ТАНКОВИ И РАЗУЗНАВАНЕ“ ПРИ УЧАСТИЕ В ЗАНЯТИЯ, УЧЕНИЯ, ТРЕНИРОВКИ ИЛИ ЛАГЕРИ
1.

Налакътници

2.

Наколенки

3.

Очила тактически с държач през врата – за
слънце и мъгла, прозрачни

4.

Тапи за уши за многократна употреба

5.

Термопостелка

6.

Термоспален чувал

7.

Халат маскировъчен зимен

8.

Халат маскировъчен летен

9.

Ръкавици тактически без пръсти

10.

Колан-носач тактически

11.

Яка вълнена

чф.

1

за срока на
обучение

служебно

чф.

1

за срока на
обучение

служебно

бр.

1

за срока на
обучение

служебно

чф.

1

за срока на
безвъзмездно
обучение

бр.

1

за срока на
обучение

служебно

бр.

1

за срока на
обучение

служебно

бр.

1

за срока на
обучение

служебно

бр.

1

за срока на
обучение

служебно

чф.

1

за срока на
безвъзмездно
обучение

бр.

1

за срока на
обучение

бр.

1

за срока на
безвъзмездно
обучение

служебно
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чф.

1

за срока на
обучение

служебно

12.

Ботуши гумени

13.

Въже статично 40 м, ∅ 10,5 мм за класно отделение

бр.

1

за срока на
обучение

служебно

14.

Въже помощно 40 м, ∅ 5 – 7 мм за класно
отделение

бр.

1

за срока на
обучение

служебно

15.

Карабинер с муфа

бр.

2

за срока на
обучение

служебно

16.

Карабинер без муфа

бр.

2

за срока на
обучение

служебно

17.

Турникет

бр.

1

за срока на
обучение

служебно

18.

Бои маскировъчни двуцветни

бр.

1

за срока на
безвъзмездно
обучение

19.

Командирска чанта

бр.

1

10 г.

служебно

IX. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛЕВИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ
1.

Костюм работен летен (гащеризон летен)

бр.

1

3

безвъзмездно

2.

Костюм работен зимен (гащеризон зимен)

бр.

1

3

безвъзмездно

3.

Светлоотразителен елек/жилетка

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Ботуши гумени

чф.

1

3

безвъзмездно

X. СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО ЗА КУРСАНТИТЕ-ТАНКИСТИ, ЗА ЕКИПАЖИТЕ НА ТАНКОВЕ И
ИНЖЕНЕРНИ МАШИНИ, ЗА МЕХАНИК-ВОДАЧИТЕ НА ВЕРИЖНА ТЕХНИКА И ВОДАЧИТЕ
НА БТР И БРДМ, ЗА СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА ТЕЗИ МАШИНИ ОТ СЪСТАВА НА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ЗА РАЗЧЕТИТЕ ОТ АРТИЛЕРИЙСКО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ
И ЗЕНИТНОРАКЕТНИ ФОРМИРОВАНИЯ
1.

Костюм, пригоден с подплата

бр.

1

18 м (24)

служебно

2.

Ръкавици от брезентов плат

чф.

1

12 м

безвъзмездно

Забележки:
1. Срокът, поставен в скоби, се отнася за курсантите-танкисти.
2. Военнослужещите и преподавателите получават облекло като екипажите.

XI. СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ГОРИВА, СВЕТЛИ ГОРИВА
И ТОКСИЧНО-ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА
1.

Костюм от памучен плат, дублиран с полиетилен
(яке, панталон и престилка)

бр.

2

2

безвъзмездно

2.

Ръкавици киселиноустойчиви

чф.

6

1

безвъзмездно

3.

Ръкавици PVC

чф.

6

1

безвъзмездно

4.

Ботуши PVC

чф.

2

1

безвъзмездно

5.

Защитна маска (шлем с филтър) – за работещите със специални горива и токсично-химични
вещества

бр.

2

3

безвъзмездно

6.

Филтри за защитна маска (шлем с филтър) – за
работещите със специални горива и токсичнохимични вещества

бр.

4

6 месеца

безвъзмездно

7.

Очила от открит тип

бр.

1

2

безвъзмездно

XII. СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО ЗА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ОТ РАЗЧЕТИТЕ ОТ РАДИОТЕХНИЧЕСКИТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ И ОТ РАЗЧЕТИТЕ, РАБОТЕЩИ С ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
1.

Костюм за защита от токове с висока честота
(гащеризон и качулка)

бр.

1

3

безвъзмездно

2.

Ръкавици PVC

чф.

1

1

безвъзмездно

3.

Ботуши PVC

чф.

1

1

безвъзмездно

4.

Обувки работни с гумено ходило

чф.

1

1

безвъзмездно
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XIII. СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ РЕГУЛИРОВЪЧНОКОМЕНДАНТСКА ДЕЙНОСТ
1.

Каска бяла

бр.

1

10

служебно

2.

Чанта малка бяла

бр.

1

5

служебно

3.

Наръкавна трикольорна лента

бр.

1

5

служебно

4.

Светлоотразителна жилетка

бр.

1

2

служебно

5.

Палка за регулировчици

бр.

2

5

служебно

ХIV. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИТЕ В АКУМУЛАТОРНО-ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ
1.

Работен костюм (яке и панталон или гащеризон)
от памучен плат

к-т

l

1

безвъзмездно

2.

Ботуши гумени

чф.

1

1

безвъзмездно

3.

Престилка гумена

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Ръкавици киселиноустойчиви

чф.

1

1

безвъзмездно

5.

Наръкавници брезентови

чф.

1

1

безвъзмездно

6.

Обувки цели от кожа с метално бомбе на
пръстите

чф.

1

3

безвъзмездно

7.

Очила предпазни от закрит тип

бр.

1

2

безвъзмездно

XV. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕМОНТНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ РАБОТИЛНИЦИ (БЕЗ ТЕЗИ ЗА РЕМОНТ НА БТТ), ТЕХНИЧЕСКИТЕ БАЗИ, СКЛАДОВЕТЕ ОТ ВСИЧКИ
ВИДОВЕ И ЗВЕНА, ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ ОТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ КАТЕДРИ И ЗА
ЛАБОРАНТСКИТЕ СЪСТАВИ
1.

Работен костюм (яке и панталон или гащеризон)
от памучен плат

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Костюм зимен (яке и панталон или гащеризон)
от памучен плат

бр.

1

2

безвъзмездно

XVI. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ (БЕЗ ОФИЦЕРСКИЯ СЪСТАВ) И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВСИЧКИ РЕМОНТНИ И ТЕХНИЧЕСКИ РАБОТИЛНИЦИ (БЕЗ ТЕЗИ
ЗА РЕМОНТ НА БТТ) И ТЕХНИЧЕСКИТЕ БАЗИ И СКЛАДОВЕТЕ
1.

Работен костюм (яке и панталон или гащеризон)
от памучен плат

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Ръкавици с 5 пръста от кожа и плат

чф.

2

1

безвъзмездно

3.

Обувки работни

чф.

1

3

безвъзмездно

4.

Костюм зимен работен

бр.

1

2

безвъзмездно

5.

Ръкавици специални с 5 пръста

чф.

2

1

безвъзмездно

6.

Обувки цели от кожа с метално бомбе на
пръстите

чф.

1

1

безвъзмездно

XVII. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА КУРСАНТИТЕ И КАДЕТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ
1.

Работен костюм (яке и панталон или гащеризон)

бр.

2

срока на
безвъзмездно
обучение

XVIII. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ИЗПИТАНИЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА БОЙНИТЕ ПРИПАСИ, ОПТИКАТА
И ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ТЯХ
А. За всички
1.

Ръкавици памучни с 5 пръста

чф.

1

1 м.

безвъзмездно

2.

Ръкавици от кожа и плат с 5 пръста

чф.

1

1 м.

безвъзмездно

1.

Престилка или костюм работен (яке и гащеризон) от памучен плат

бр.

2

1

безвъзмездно

2.

Костюм зимен работен (яке и гащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

Б. За разснарядителите
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3.

Престилка предна от брезент

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Обувки работни

чф.

1

1

безвъзмездно

5.

Ботуши гумени

чф.

1

1

безвъзмездно

6.

Ушанка

бр.

1

2

безвъзмездно

7.

Ръкавици гумени

чф.

2

1

безвъзмездно

8.

Обувки цели от кожа с метално бомбе на пръстите и метална пластина на ходилото

чф.

1

1

безвъзмездно

XIX. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИТЕ В ТОПЛОЦЕНТРАЛИ
1.

Работен костюм (яке и панталон или гащеризон)

бр.

1

1

безвъзмездно

2.

Обувки цели от кожа с метално бомбе на пръстите и метална пластина на ходилото

чф.

1

1

безвъзмездно

3.

Ръкавици от кожа и плат с 5 пръста

чф.

10

1

безвъзмездно

XX. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ПО ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД,
КАКТО И ЗА ФРИЗЬОРИ, ШИВАЧИ, САРАЧИ И ПЕРАЧИ
А. Личен състав по поддръжката на сградния фонд
1.

Костюм зимен работен (яке и панталон или
гащеризон)

бр.

2

3

безвъзмездно

2.

Работен костюм – летен (яке и панталон или
гащеризон)

бр.

2

1

безвъзмездно

3.

Шапка лятна

бр.

1

2

безвъзмездно

4.

Шапка зимна

бр.

1

2

безвъзмездно

5.

Обувки работни зимни

чф.

1

3

безвъзмездно

6.

Обувки работни летни

чф.

1

3

безвъзмездно

7.

Ръкавици с 5 пръста от кожа и плат

чф.

2

1

безвъзмездно

8.

Ботуши гумени

чф.

1

2

безвъзмездно

9.

Престилка (туника)

бр.

1

1

безвъзмездно

10.

Панталон (пола)

бр.

2

1

безвъзмездно

11.

Риза

бр.

2

1

безвъзмездно

12.

Обувки половинки

чф.

1

1

безвъзмездно

Б. Фризьори

В. Шивачи и сарачи
13.

Престилка

бр.

1

1

безвъзмездно

14.

Панталон (пола)

бр.

1

1

безвъзмездно

15.

Риза

бр.

1

1

безвъзмездно

16.

Обувки половинки

чф.

1

1

безвъзмездно

17.

Ръкавици с 5 пръста от кожа и плат

чф.

1

3

безвъзмездно

Г. Перачи
18.

Престилка за предпазване от вода

бр.

1

1

безвъзмездно

19.

Обувки половинки

чф.

1

1

безвъзмездно

20.

Ботуши гумени

чф.

1

1

безвъзмездно

1.

Костюм летен работен

бр.

1

1

безвъзмездно

2.

Светлоотразителна жилетка

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Ръкавици с 5 пръста от кожа и плат

чф.

2

1

безвъзмездно

4.

Костюм зимен работен

бр.

2

3

безвъзмездно

XXI. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ШОФЬОРИ
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XXII. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИТЕ В МЕСТАТА ЗА ПРИГОТВЯНЕ И РАЗДАВАНЕ НА
ХРАНА
1.

Костюм за кухненски персонал

бр.

4

1

безвъзмездно

2.

Престилка предна

бр.

4

1

безвъзмездно

3.

Престилка предна гумирана

бр.

2

1

безвъзмездно

4.

Боне

бр.

4

1

безвъзмездно

5.

Ботуши гумени

чф.

1

1

безвъзмездно

6.

Обувки (сабо) за кухненски персонал

чф.

1

1

безвъзмездно

7.

Ръкавици за еднократна употреба

чф.

180

1

безвъзмездно

XXIII. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ ПЕРСОНАЛ, КУРСАНТИТЕ ОТ ЛОГИСТИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И КУХНЕНСКИЯ ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ ЗА
ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА
1.

Костюм за готвачи

бр.

3

1

безвъзмездно

2.

Престилка предна

бр.

2

1

безвъзмездно

3.

Престилка предна гумирана

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Боне

бр.

3

1

безвъзмездно

5.

Обувки

чф.

2

1

безвъзмездно

6.

Ботуши гумени

чф.

2

1

безвъзмездно

7.

Ръкавици гумени с пет пръста

чф.

30

1

безвъзмездно

Забележка. Номенклатурата по т. 6 се отнася за миячния състав от кухненския персонал.

XXIV. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИТЕ КАТО СЕРВИТЬОРИ И БАРМАНИ ИЛИ В БЮФЕТИТЕ И ЛАВКИТЕ
1.

Костюм (сако и панталон или пола)

бр.

2

1

безвъзмездно

2.

Риза

бр.

4

1

безвъзмездно

3.

Панталон (пола) летни

бр.

4

2

безвъзмездно

4.

Вратовръзка (папийонка)

бр.

2

1

безвъзмездно

5.

Обувки половинки

чф.

2

1

безвъзмездно

XXV. СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО ЗА ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ, УЧАСТВАЩИ В ПОЛЕВИ ЗАНЯТИЯ,
УЧЕНИЯ, ТРЕНИРОВКИ ИЛИ ЛАГЕРИ
1.

Полушуба

бр.

1

1

2.

Панталон камуфлажен зимен

бр.

1

1

3.

Панталон камуфлажен летен

бр.

1

1

4.

Риза камуфлажна с дълъг ръкав

бр.

2

1

5.

Шапка камуфлажна зимна

бр.

1

1

6.

Шапка камуфлажна лятна

бр.

1

1

7.

Шапка камуфлажна с периферия

бр.

1

1

8.

Колан текстилен

бр.

1

1

9.

Обувки цели полеви летни/зимни

чф.

1

1

служебно
за срока на
участие в
занятието,
учението,
лагера или
тренировката
в полеви условия

Забележка. Специалното облекло се отпуска в зависимост от сезона, като през летния сезон се предоставя и полушуба.

XXVI. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ ПРИ ПРИЕМАНЕ И ИЗПИТАНИЕ НА
БТТ, АТТ И ДРУГА ТЕХНИКА, ВЪОРЪЖЕНИЕ И БОЕПРИПАСИ; ПРИ УЧАСТИЕ В ЗАНЯТИЯ,
УЧЕНИЯ, ТРЕНИРОВКИ ИЛИ ЛАГЕРИ, КАКТО И ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СЪС
СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР
1.

Шапка плетена/поларена

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Костюм (панталон или гащеризон и яке)

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Костюм работен или гащеризон

бр.

1

1

безвъзмездно
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4.

Ръкавици вълнени

чф.

1

1

безвъзмездно

5.

Обувки работни

чф.

1

2

безвъзмездно

XXVII. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ОТ ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЗЕМНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ, ПРЯКО ЗАЕТИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ
1.

Костюм зимен работен

бр.

1

2

безвъзмездно

2.
3.

Костюм летен работен

бр.

1

2

безвъзмездно

Ботуши гумени

чф.

1

1

безвъзмездно

4.

Ръкавици с 5 пръста

чф.

1

1

безвъзмездно

XXVIII. СПЕЦИАЛНИ ОБЛЕКЛА ЗА РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ ВМА
А. Лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, медицински сестри, акушерки, медицински
и рентгенови лаборанти и зъботехници
1.

Медицински пантофи (сабо)

чф.

1

1

безвъзмездно

2.

Мед и ц и нск а п р е с т и л к а (мед и ц и нск и ко с тюм – туника и панталон/пола)

бр.

2

1

безвъзмездно

Забележка. Лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, медицински сестри, акушерки, медицински и рентгенови лаборанти и зъботехниците на административна длъжност получават медицински
пантофи (сабо) – 1 чифт за 1 година, и медицинска престилка (медицински костюм – туника и панталон/
пола) – 1 брой за 1 година.

Б. Санитари и камериерки
1.

Медицински пантофи (сабо)

чф.

1

1

безвъзмездно

2.

Медицинска престилка (медицински костюм –
туника и панталон)

бр.

3

1

безвъзмездно

3.

Престилка предна

бр.

2

1

безвъзмездно

4.

Ръкавици домакински гумени

чф.

6

1

безвъзмездно

В. Допълнително специално облекло за здравните работници
В.1. За работещите в операционните, реанимационните и кабинетите по кръвопреливане
1.

Медицинска престилка (медицински костюм –
туника и панталон/пола)

бр.

3

1

безвъзмездно

2.

Престилка зелена операционна (костюм зелен
операционен – туника и панталон) – само за
операционните и реанимационните екипи

бр.

4

1

безвъзмездно

3.

Операционна шапка

бр.

4

1

безвъзмездно

4.

Медицински пантофи (сабо)

чф.

2

1

безвъзмездно

1.

Медицинска престилка (медицински костюм –
туника и панталон/пола)

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Престилка гумена

бр.

1

1

безвъзмездно

3.

Ботуши

чф.

1

1

безвъзмездно

4.

Наръкавници

чф.

4

1

безвъзмездно

5.

Ръкавици

чф.

4

1

безвъзмездно

6.

Очила от закрит тип и/или лицев плат

бр.

2

1

служебно

7.

Капюшон

бр.

3

1

служебно

В.2. За работещите при особено опасни инфекции

В.3. За работещите в рентгеновите кабинети
1.

Медицинска престилка (медицински костюм –
туника и панталон/пола)

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Престилка предна гумирана

бр.

1

1

безвъзмездно

3.

Защитна престилка с оловно покритие

бр.

1

5

служебно
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4.

Защитна яка с оловно покритие

бр.

1

5

служебно

5.

Медицински пантофи (сабо)

чф.

2

1

безвъзмездно

В.4. За работещите с радиоактивни изотопи, отрови и агресивни вещества
1.

Престилка от пластмаса

бр.

1

1

2.
3.

служебно

Престилка предна от пластмаса

бр.

1

1

служебно

Наръкавници от пластмаса

чф.

2

1

безвъзмездно

4.

Ботуши

чф.

1

2

безвъзмездно

5.

Пневмокостюм

бр.

1

2

служебно

В.5. За работещите в клинична патология и съдебна медицина
1.

Медицинска престилка (медицински костюм –
туника и панталон/пола)

бр.

2

1

безвъзмездно

2.

Престилка от гума предна

бр.

1

2

служебно

3.

Престилка аутопсионна

бр.

5

2

безвъзмездно

4.

Ръкавици за аутопсия

чф.

100

1

безвъзмездно

5.

Ботуши

чф.

1

1

безвъзмездно

6.

Медицински пантофи (сабо)

чф.

2

1

безвъзмездно

XXIX. СПЕЦИАЛНО И РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИТЕ В МНОГОПРОФИЛНИТЕ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ, БОЛНИЦИТЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАУЧНОПРИЛОЖНИЯ ЦЕНТЪР ПО ВОЕННА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА
А. Кинезитерапевти, рехабилитатори, масажисти и процедурчици
1.

Мед и ц и нск а п р е с т и л к а (мед и ц и нск и ко с тюм – туника и панталон/пола)

бр.

2

1

безвъзмездно

2.

Кецове

чф.

1

1

безвъзмездно

3.

Анцуг

бр.

1

3

безвъзмездно

4.

Студозащитно облекло (яке или елек) – за кинезитерапевтите и рехабилитаторите

бр.

1

3

безвъзмездно

5.

Медицински пантофи (сабо)

чф.

2

1

безвъзмездно

Б. Провеждащи подводна гимнастика и спасители
1.

Бански костюм

бр.

1

1

безвъзмездно

2.

Кърпа за лице

бр.

2

1

безвъзмездно

3.

Джапанки

чф.

1

1

безвъзмездно

4.

Хавлия

бр.

1

2

безвъзмездно

В. Работещи във водо- и парафинолечение
1.

Медицинска престилка (медицински костюм –
туника и панталон/пола)

бр.

2

1

безвъзмездно

2.

Медицински пантофи (сабо)

чф.

2

1

безвъзмездно

3.

Панталон

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Ботуши

чф.

2

1

безвъзмездно

5.

Ръкавици

чф.

2

1

безвъзмездно

1.

Престилка предна от плат

бр.

4

1

безвъзмездно

2.

Кепе

бр.

4

1

безвъзмездно

Г. Работещи в калолечението

3.

Престилка предна от гума

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Риза с къси ръкави

бр.

4

1

безвъзмездно

5.

Панталон

бр.

2

1

безвъзмездно

6.

Ръкавици гумени

чф.

4

1

безвъзмездно
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Сандали от гума

чф.

2

1

безвъзмездно

Ботуши гумени

чф.

2

1

безвъзмездно

Д. Лица, извършващи измервания/анализи на физични и химични агенти в работна среда
1.

Престилка или костюм (туника и панталон)

бр.

2

1

безвъзмездно

2.

Обувки работни (сабо)

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Студозащитно облекло (яке или елек)

бр.

1

2

безвъзмездно

4.

Маска предпазна с филтър (противоаерозолен)

бр.

1

3

безвъзмездно

5.

Филтри за маска (противоаерозолни)

к-т

1

6 месеца

безвъзмездно

6.

Антифони

бр.

1

3

безвъзмездно

7.

Очила от открит тип

бр.

1

2

безвъзмездно

Е. Лица, извършващи дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация
1.

Полугащеризон и яке

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Фланелка с къс ръкав

бр.

2

1

безвъзмездно

3.

Шапка с козирка

бр.

1

2

безвъзмездно

4.

Очила предпазни от закрит тип

бр.

1

2

безвъзмездно

5.

Маска предпазна с филтър (противоаерозолен)

бр.

1

3

безвъзмездно

6.

Филтри за маска (противоаерозолни)

к-т

1

6 месеца

безвъзмездно

7.

Антифони

бр.

1

3

безвъзмездно

8.

Боти

бр.

1

2

безвъзмездно

XXX. СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИТЕ В УЧЕБНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗВЕНА
А. В химически контролно-аналитични лаборатории и лаборатории за ГСМ
1.

Престилка или костюм (туника и панталон)

бр.

2

1

безвъзмездно

2.

Престилка предна гумена

бр.

2

1

безвъзмездно

3.

Панталон

бр.

2

1

безвъзмездно

4.

Ръкавици киселиноустойчиви

чф.

2

1

безвъзмездно

5.

Обувки работни или сабо

чф.

1

2

безвъзмездно

6.

Очила от открит тип

чф.

1

2

безвъзмездно

1.

Костюм работен летен (яке и панталон)

бр.

1

1

безвъзмездно

2.

Костюм работен зимен (яке и панталон)

бр.

1

1

безвъзмездно

Б. Във вивариум (персонал, зает с отглеждането на опитни животни)

3.

Шапка работна

бр.

1

2

безвъзмездно

4.

Престилка предна от гума

бр.

1

1

безвъзмездно

5.

Обувки работни

чф.

1

2

безвъзмездно

6.

Маска противопрахова

бр.

1

1

безвъзмездно

7.

Ръкавици гумени

чф.

2

1

безвъзмездно

8.

Ботуши гумени

чф.

2

1

безвъзмездно

9.

Обувки половинки работни

чф.

1

1

безвъзмездно

10.

Ръкавици работни с пет пръста

чф.

1

1

безвъзмездно

XXXI. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТНИК ПО ХИГИЕНАТА
1.

Престилка или костюм работен (т у ника и
панталон)

бр.

1

1

безвъзмездно

2.

Ръкавици гумени с 5 пръста

чф.

12

1

безвъзмездно

3.

Обувки (сабо) работни

чф.

1

1

безвъзмездно

XXXII. СПЕЦИАЛНО И РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ИЗВЪРШВАЩИТЕ ЗАВАРЪЧНИ ДЕЙНОСТИ
1.

Работен костюм летен

бр.

1

1

безвъзмездно

2.

Работен костюм зимен

бр.

1

3

безвъзмездно
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3.

Костюм огнеискрозащитен

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Ръкавици огнеискрозащитни

чф.

1

1

безвъзмездно

5.

Ръкавици брезентови с 5 пръста

чф.

6

1

безвъзмездно

6.

Обувки цели от кожа с метално бомбе на пръстите и метална пластина на ходилото

чф.

1

1

безвъзмездно

7.

Обувки работни с гумено ходило

чф.

1

1

безвъзмездно

8.

Кожена предна престилка

бр.

1

1

безвъзмездно

XXXIII. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ОХРАНИТЕЛНИ
ФУНКЦИИ
1.

Полушуба с подплата

бр.

1

1

безвъзмездно

2.

Панталон зимен

бр.

1

1

безвъзмездно

3.

Панталон летен

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Риза с дълъг ръкав

бр.

2

1

безвъзмездно

5.

Шапка лятна

бр.

1

1

безвъзмездно

6.

Шапка зимна

бр.

1

1

безвъзмездно

7.

Обувки зимни

чф.

1

1

безвъзмездно

8.

Обувки летни

чф.

1

1

безвъзмездно

Забележки:
1. При наличие на стари образци камуфлажно облекло, излязло от употреба, същото може да се раздава
на цивилните служители, изпълняващи охранителни функции.
2. Ръководителите на основни програми самостоятелно определят вида и срока за носене на работното
облекло на цивилните служители, изпълняващи охранителни функции.

XXXIV. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОЛИГОННИ И ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ОРЪЖИЕ,
БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
А. За пряко заети в извършването на полигонни и лабораторни изпитвания на оръжие, боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
1.

Костюм работен зимен – ветроустойчив/антистатичен (яке и полугащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Костюм работен летен (яке и полугащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Тениска с къс ръкав

бр.

2

1

безвъзмездно

4.

Шапка зимна (плетена/поларена)

бр.

1

2

безвъзмездно

5.

Шапка лятна (с козирка/цяла периферия)

бр.

1

2

безвъзмездно

6.

Ръкавици топли (термоустойчиви)

чф.

2

1

безвъзмездно

7.

Ръкавици противосрезни за безопасно боравене
с остри (опасни) предмети

чф.

6

1

безвъзмездно

8.

Обувки работни летни с композитно бомбе и
пластина

чф.

1

2

безвъзмездно

9.

Обувки работни зимни с композитно бомбе и
пластина

чф.

1

2

безвъзмездно

10.

Ботуши PVC с вата

чф.

1

5

безвъзмездно

11.

Светлоотразителна жилетка

бр.

1

1

безвъзмездно

12.

Антифони външни

бр.

1

3

служебно

13.

Предпазни маски – противопрахова

бр.

6

1

безвъзмездно

14.

Очила балистични

бр.

1

5

служебно

15.

Очила защитни с UV филтър

бр.

1

5

служебно

Б. За осигуряващи извършването на полигонни и лабораторни изпитвания на оръжие, боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
1.

Костюм работен зимен – ветроустойчив/антистатичен (яке и полугащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Костюм работен летен (яке и полугащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно
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3.

Тениска с къс ръкав

бр.

2

1

безвъзмездно

4.

Шапка зимна (плетена/поларена)

бр.

1

3

безвъзмездно

5.

Шапка лятна (с козирка/цяла периферия)

бр.

1

3

безвъзмездно

6.

Ръкавици топли (термоустойчиви)

чф.

2

2

безвъзмездно

7.

Ръкавици противосрезни за безопасно боравене
с остри (опасни) предмети

чф.

6

2

безвъзмездно

8.

Обувки работни летни с композитно бомбе и
пластина

чф.

1

2

безвъзмездно

9.

Обувки работни зимни с композитно бомбе и
пластина

чф.

1

2

безвъзмездно

10.

Ботуши PVC с вата

чф.

1

5

безвъзмездно

11.

Светлоотразителна жилетка

бр.

1

5

безвъзмездно

В. За контролиращи извършването на полигонни и лабораторни изпитвания на оръжие, боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
1.

Антифони външни

бр.

1

5

безвъзмездно

2.

Предпазни маски – противогазови

бр.

1

5

безвъзмездно

XXXV. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ЕКСПЕДИТОР, СТОКИ И ТОВАРИ
1.

Престилка (манта с къс и дълъг ръкав)

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Работен костюм (яке и гащеризон или полугащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Обувки цели от кожа

чф.

1

2

безвъзмездно

4.

Костюм зимен работен (яке и гащеризон или
полугащеризон)

бр.

1

3

безвъзмездно

5.

Ръкавици с 5 пръста от кожа и плат

бр.

2

1

безвъзмездно

“

§ 26. Приложение № 12 към чл. 32 и 41 се изменя така:

„Приложение № 12
към чл. 32 и 41
ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното друго вещево имущество за караулни помещения, дежурни
стаи и в полеви условия
№ по
ред

Наименование на номенклатурите

Срок за
Мярка Количество износване
(години)

Отпуска се

1.

Дюшек или матрак

бр.

1

4

служебно

2.

Възглавница

бр.

1

4

служебно

3.

Чаршаф

бр.

2

1

служебно

4.

Калъфка за възглавница

бр.

2

1

служебно

5.

Одеяло

бр.

2

6

служебно

6.

Легло/легло походно – за офицери при занятия,
учения и тренировки

бр.

1

8

служебно

7.

Шалте за походно легло

бр.

1

8

служебно

8.

Шалте комбинирано за сержанти, войници и
цивилни служители

бр.

1

8

служебно

9.

Спален чувал

бр.

1

8

служебно

“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. Процедурите по осигуряването на
военнослужещите с униформено облек ло,
започнали преди влизането в сила на тази
наредба, се довършват по досегашния ред.
§ 28. Началниците на Военна академия
„Г. С. Раковски“ и висшите военни училища
организират заявяването на полагащото се
униформено облекло и друго вещево имущество за военнослужещите, зачислени за
обучение като слушатели и докторанти в
редовна форма към поверената им структура.
Осигуряването с униформено облекло и друго
вещево имущество се организира от СКС.
§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
3441

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за допълнение на Инструкция
№ Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР
при издаване на българските лични документи
(обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 42
от 2010 г., бр. 9 и 57 от 2011 г., бр. 52 от 2017 г.
и бр. 5 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 39 ал. 2 се изменя така:
„(2) Дейност „Комплектоване на преписка“
се извършва от служители на ДМ – МВР
или на отдел/сектори/групи „Миграция“ при
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СДВР/ОДМВР. Сл у ж ители на ДМ – МВР
комплектоват преписката, като свързват персонализираните документи със заявленията,
подреждат ги в папки, като ги групират по
място на приемане на заявлението и по вид
на искания документ. Служителите на отдел/
сектори/групи „Миграция“ при СДВР/ОДМВР
комплектоват преписката, като свързват персонализираните документи със заявленията,
подреждат ги в папки, като ги групират по
място на приемане на заявлението и по вид
на искания документ, подреждат ги по входящ
номер и по вид на услугата.“
§ 2. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. Заявленията, приети от ДМ – МВР,
се съхраняват като комплектована преписка
в папки, подредени по години и по възходящ
ред на датата на връчване на българския личен
документ, в обособени архивни помещения.“
Допълнителна разпоредба
§ 3. Навсякъде в инструкцията думите:
а) „сектор/група „Миграция“ при СДВР/
ОДМВР“ се заменят съответно с „отдел/сектор/група „Миграция“ при СДВР/ОДМВР“;
б) „сектори/групи „Миграция“ при СДВР/
ОДМВР“ се заменят съответно с „отдел/сектори/групи „Миграция“ при СДВР/ОДМВР“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Инструкцията влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Младен Маринов
3414
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 189
от 13 април 2020 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката и
на нейната администрация и решение на комисията по т. 26, съгласно протокол № 4 от 6.03.2020 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за
стоките, имитиращи храни, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.2. „Малки части“ и т. 8.4.
„Изпитване на опън“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, имитиращи храни, като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите:
– малки червено-зелени ябълки, опаковани по
12 броя в полиетиленови пликове, код 3 00, етикет
на български език с информация за екологично
чист продукт, произведен в Китай;
– ябълка червена, код 2 70, етикет на български език с информация за екологично чист
продукт, произведен в Китай;
– ябълка зелена, код 2 60, етикет на български
език с информация за екологично чист продукт,
произведен в Китай;
– круша жълта, код 2 40, етикет на български
език с информация за екологично чист продукт,
произведен в Китай;
– зелена круша, код 2 40, етикет на български
език с информация за екологично чист продукт,
произведен в Китай.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.

Мотиви:
Съгласно Наредбата за стоките, имитиращи
храни описаните стоки, макар че не са храни,
имат такава форма, цвят, външен вид и размер
и може да се очаква потребителите (малки деца
до 3 г.) да ги объркат с храна (плодове), да отхапят от тях и да погълнат малки части, което
да причини задавяне и последващо задушаване.
Стоките са във видимо несъответствие с
изискванията за безопасност БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки“, Част 1: Механични и
физични свойства, т. 8.4. „Тест за устойчивост на
опън“ и т. 8.2. „Тест за малки части“, тъй като
лесно се отделят малки части и тъй като отделените малки части влизат изцяло в цилиндъра
за малки части и съгласно направена оценка на
риска представляват сериозен риск за здравето
на потребителите (малки деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3433

Председател:
Д. Маргаритов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-29
от 15 април 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и във
връзка със заявления вх. № 09-103393-12.11.2019 г.,
вх. № 09-124081-20.12.2019 г., вх. № 09-12411620.12.2019 г., вх. № 09-123720-19.12.2019 г., вх. № 09124003-20.12.2019 г., вх. № 09-103294-12.11.2019 г.,
вх. № 09-10 0721- 6.11.2019 г., вх. № 09-10246411.11.2019 г. на СГКК – Търговище, и приложените
към тях 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:
I. С. Маково, EKATTE 46228, община Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 13.01.2017 г.
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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 46228.7.34:
площ: 14 323 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 46228.7.35:
площ: 7999 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 46228.7.36:
площ: 2265 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 46228.7.37:
площ: 1720 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 46228.7.38:
площ: 4003 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 46228.6.9: нива,
собственост на Муса Ахмедов Мусов, площ преди
промяната: 17 807 кв. м, площ след промяната:
17 525 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.6.10:
нива, собственост на Пенчо Пенев Колев, площ
преди промяната: 7302 кв. м, площ след промяната: 7067 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.6.18:
нива, собственост на „Кристера Агро“ – ЕООД,
площ преди промяната: 23 518 кв. м, площ след
промяната: 22 122 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.6.19:
нива, собственост на Радан Кръстев Раданов,
площ преди промяната: 25 904 кв. м, площ след
промяната: 24 782 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.6.73:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 2062 кв. м, площ след промяната:
2032 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.6.74:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 3542 кв. м, площ след промяната:
1448 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.7.1:
нива, собственост на Слави Марков Иванов,
площ преди промяната: 30 497 кв. м, площ след
промяната: 29 699 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.7.3:
нива, собственост на „Кристера Агро“ – ЕООД,
площ преди промяната: 9996 кв. м, площ след
промяната: 9330 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.7.4: нива,
собственост на Христо Митев Власов, площ преди
промяната: 25 995 кв. м, площ след промяната:
25 125 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.7.6:
нива, собственост на „Кристера Агро“ – ЕООД,
площ преди промяната: 10 399 кв. м, площ след
промяната: 10 256 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.7.7:
нива, собственост на „Кристера Агро“ – ЕООД,
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площ преди промяната: 6500 кв. м, площ след
промяната: 6144 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.7.8:
нива, собственост на Илия Иванов Ганев, площ
преди промяната: 6128 кв. м, площ след промяната: 5577 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.7.9:
нива, собственост на „Агро Поа Инвест“ – АД,
площ преди промяната: 29 301 кв. м, площ след
промяната: 26 250 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.7.10:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 17 502 кв. м, площ след промяната:
17 219 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.7.12:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2617 кв. м, площ след промяната:
2031 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.7.14:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 947 кв. м, площ след промяната:
917 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.7.27:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 2169 кв. м, площ след промяната:
1801 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.7.31:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 1522 кв. м, площ след промяната:
1500 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.7.32:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 19 275 кв. м, площ след
промяната: 18 954 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46228.7.33:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 52 284 кв. м, площ след
промяната: 51 614 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 46228.7.25:
площ: 9245 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 46228.11.20:
площ: 867 кв. м, за кръстовище, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 46228.11.21:
площ: 6323 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище.
II. С. Голямо Соколово, EKATTE 15919, община Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-35
от 29.06.2017 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 15919.5.212:
площ: 18 183 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 15919.5.213:
площ: 2661 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 15919.5.214:
площ: 1004 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 15919.9.346:
площ: 4187 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 15919.9.347:
площ: 1112 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 15919.9.348:
площ: 2715 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 15919.80.87:
площ: 6230 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 15919.90.122:
площ: 4050 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 15919.90.126:
площ: 29 316 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 15919.5.74:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 2241 кв. м, площ след промяната:
1212 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15919.5.195:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на държавата чрез областния управител на област Търговище, площ преди промяната:
46 586 кв. м, площ след промяната: 45 421 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15919.5.211: пасище, ДПФ, площ преди промяната: 172 847 кв. м,
площ след промяната: 171 595 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 15919.5.199:
площ: 10 166 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 15919.5.200:
площ: 4444 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 15919.5.201:
площ: 3793 кв. м, за друг вид водно течение, вод
на площ, съоръжение, собственост на Община
Търговище;
поземлен имот с идентификатор 15919.8.87:
площ: 6420 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 15919.9.122:
площ: 4402 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 15919.9.126:
площ: 36 787 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище.
III. С. Кръшно, EK AT TE 40395, общ ина
Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-42
от 29.06.2017 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:
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поземлен имот с идентификатор 40395.11.49:
площ: 519 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 40395.18.50:
площ: 18 159 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 40395.11.48: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 4549 кв. м, площ след
промяната: 5284 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40395.65.295:
нива, собственост на Цаню Богданов Дончев,
площ преди промяната: 1889 кв. м, площ след
промяната: 1748 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40395.65.296:
нива, собственост на Надежда Петрова Христова-Тихолова, площ преди промяната: 2138 кв. м,
площ след промяната: 2013 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40395.65.305:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2833 кв. м, площ след промяната: 2746 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40395.65.306:
нива, собственост на Йордан Христов Йорданов,
площ преди промяната: 1188 кв. м, площ след
промяната: 850 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40395.65.309:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 595 кв. м, площ след промяната: 242 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40395.65.310:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 487 кв. м, площ след промяната: 277 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40395.18.36:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 1550 кв. м, площ след промяната:
1220 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 40395.12.41:
площ: 8751 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 40395.18.39:
площ: 9078 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище.
IV. С. Миладиновци, EKATTE 48091, община
Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-120
от 15.12.2016 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 48091.16.633:
площ: 6228 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 48091.16.634:
площ: 8380 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 48091.16.1:
нива, собственост на „Кристера Агро“ – ЕООД,
и Колю Рашков Пеев – наследници, площ преди
промяната: 7000 кв. м, площ след промяната:
6404 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 48091.16.2:
нива, собственост на Денчо Колев Денев, площ
преди промяната: 6500 кв. м, площ след промяната: 5961 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48091.16.5:
нива, собственост на „Кристера Агро“ – ЕООД,
площ преди промяната: 8501 кв. м, площ след
промяната: 8063 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48091.16.21:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 15 001 кв. м,
площ след промяната: 14 717 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48091.16.22:
нива, собственост на „Бора Енерджи“ – ЕООД,
площ преди промяната: 23 302 кв. м, площ след
промяната: 22 680 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48091.16.38:
нива, собственост на Стоян Иванов Ангелов,
площ преди промяната: 10 999 кв. м, площ след
промяната: 10 802 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48091.16.39:
нива, собственост на Анна Петрова Мънгова,
площ преди промяната: 10 999 кв. м, площ след
промяната: 10 758 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48091.16.42:
нива, собственост на Арма Ралева Георгиева,
площ преди промяната: 13 946 кв. м, площ след
промяната: 13 406 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48091.16.43:
нива, собственост на Стоян Денев Ралев, площ
преди промяната: 13 946 кв. м, площ след промяната: 13 725 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48091.16.52:
нива, собственост на Божидар Стоянов Митов,
площ преди промяната: 15 476 кв. м, площ след
промяната: 15 133 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48091.16.53:
нива, собственост на Йордан Денев Йорданов,
площ преди промяната: 15 480 кв. м, площ след
промяната: 14 831 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48091.16.57: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 16 425 кв. м, площ след
промяната: 10 482 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 48091.16.56:
площ: 3796 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на Община
Търговище;
поземлен имот с идентификатор 48091.16.58:
площ: 198 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община
Търговище.
V. С. Дралфа, EKATTE 23546, община Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-2 от 10.01.2017 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 23546.25.14:
площ: 2739 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
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поземлен имот с идентификатор 23546.14.47:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
330 345 кв. м, площ след промяната: 315 810 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.18.2:
нива, собственост на Тотю Бончев Иванов, площ
преди промяната: 10 000 кв. м, площ след промяната: 9861 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.18.3:
нива, собственост на ЗКПУ „Житница“, площ
преди промяната: 9995 кв. м, площ след промяната: 9356 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.18.43:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6784 кв. м, площ
след промяната: 6148 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.18.44:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 650 кв. м, площ след промяната:
630 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.21.1:
нива, собственост на Цоньо Колев Велев, площ
преди промяната: 9801 кв. м, площ след промяната: 9677 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.21.27:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 5541 кв. м, площ след промяната:
5508 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.21.28:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5166 кв. м, площ след промяната: 4209 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.21.29:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
101 127 кв. м, площ след промяната: 98 153 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.21.501:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 5038 кв. м, площ след промяната:
5016 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.31.55:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
788 973 кв. м, площ след промяната: 787 105 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.33.4:
нива, собственост на „Роса“ – АД, площ преди
промяната: 22 001 кв. м, площ след промяната:
20 993 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.33.5:
нива, собственост на Стоянка Станева Тенева,
площ преди промяната: 5001 кв. м, площ след
промяната: 4802 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.33.6:
нива, собственост на Иван Иванов Иванов, площ
преди промяната: 4997 кв. м, площ след промяната: 4969 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.33.8:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 7001 кв. м, площ след промяната:
6776 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.33.9:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
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промяната: 7000 кв. м, площ след промяната:
6726 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.33.12:
нива, собственост на „Делта“ – ЕООД, площ
преди промяната: 6248 кв. м, площ след промяната: 6092 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.33.13:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД,
площ преди промяната: 6249 кв. м, площ след
промяната: 6100 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.33.14:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Пенчо Методиев Стоичков, площ преди промяната: 5101 кв. м, площ след промяната: 4972 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.33.15:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Румяна Методиева Стоянова, площ преди промяната: 5100 кв. м, площ след промяната: 4970 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.33.16:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Николина Пенчева Добрева, площ преди промяната: 10 201 кв. м, площ след промяната: 9917 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.33.17:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
29 216 кв. м, площ след промяната: 26 944 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.33.18:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
13 589 кв. м, площ след промяната: 27 974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.33.19:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
199 732 кв. м, площ след промяната: 210 280 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.33.20: за
линии на релсов транспорт, собственост на ДП
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 19 451 кв. м,
площ след промяната: 21 319 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.24.1:
нива, собственост на Дечо Трифонов Николов,
площ преди промяната: 21 000 кв. м, площ след
промяната: 20 392 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.24.11:
нива, собственост на Веселина Стефанова Станева, площ преди промяната: 10 998 кв. м, площ
след промяната: 10 876 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.24.12:
нива, собственост на Косьо Стойчев Стефанов,
площ преди промяната: 10 998 кв. м, площ след
промяната: 10 974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.24.15:
нива, собственост на Пенчо Методиев Стоичков и
Румяна Методиева Стоянова, площ преди промяната: 4724 кв. м, площ след промяната: 4577 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.24.16:
нива, собственост на Николина Пенчева Добрева,
площ преди промяната: 4725 кв. м, площ след
промяната: 4622 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.24.18:
нива, собственост на Колю Колев Драганчев,
площ преди промяната: 4724 кв. м, площ след
промяната: 4654 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.24.19:
нива, собственост на Галина Христова Костади-

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5   

нова, площ преди промяната: 4725 кв. м, площ
след промяната: 4665 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.24.20:
нива, собственост на Кольо Тотев Боянов, площ
преди промяната: 14 198 кв. м, площ след промяната: 14 000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.24.22:
нива, собственост на Владимир Христов Костадинов, площ преди промяната: 29 981 кв. м, площ
след промяната: 29 691 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.24.26:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 1850 кв. м, площ след промяната:
1795 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.25.1:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 14 096 кв. м, площ след промяната:
13 445 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.25.2:
нива, собственост на Димо Добрев Панчев,
площ преди промяната: 11 999 кв. м, площ след
промяната: 10 950 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.25.3:
нива, собственост на Колю Лозанов Лозанов,
площ преди промяната: 15 999 кв. м, площ след
промяната: 15 335 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.25.4:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 8160 кв. м, площ след промяната:
6980 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.25.5:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
10 434 кв. м, площ след промяната: 8518 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.25.7: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 826 кв. м, площ след
промяната: 757 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.34.10:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
7406 кв. м, площ след промяната: 7301 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.34.11:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
79 124 кв. м, площ след промяната: 77 918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.34.14: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 9272 кв. м,
площ след промяната: 14 806 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.34.15:
за кръстовище, собственост на държавата, площ
преди промяната: 4073 кв. м, площ след промяната: 4318 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.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № КД-14-30
от 15 април 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и във
връзка със заявление вх. № 09-77543-3.09.2019 г.
от 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. Сумер, EKATTE
70233, община Монтана, одобрени със Заповед
№ РД-18-86 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 70233.4.30:
площ: 6151 кв. м, пасище, собственост на Иван
Митов Василов;
поземлен имот с идентификатор 70233.5.191:
площ: 2543 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.5.192:
площ: 18 649 кв. м, нива, собственост на „Ставен“ – АД;
поземлен имот с идентификатор 70233.5.193:
площ: 13 125 кв. м, нива, собственост на Боно
Георгиев Бонев;
поземлен имот с идентификатор 70233.5.194:
площ: 2419 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.5.195:
площ: 38 173 кв. м, пасище, собственост на Държавен поземлен фонд;
поземлен имот с идентификатор 70233.15.101:
площ: 57 499 кв. м, пасище, собственост на Държавен поземлен фонд;
поземлен имот с идентификатор 70233.15.102:
площ: 3368 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.15.103:
площ: 633 кв. м, нива, собственост на Тодор
Якимов Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.401:
площ: 12 478 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.402:
площ: 4926 кв. м, пасище, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.403:
площ: 3216 кв. м, пасище, собственост на „Агро
35“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.404:
площ: 3267 кв. м, пасище, собственост на Михаил
Иванов Михайлов;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.405:
площ: 25 724 кв. м, ливада, собственост на Найден
Спасов Младенов;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.406:
площ: 5239 кв. м, пасище, собственост на „Пента
България“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.407:
площ: 11 566 кв. м, за стопански двор, собственост
на „Пента България“ – ООД;
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поземлен имот с идентификатор 70233.179.408:
площ: 490 кв. м, за стопански двор, собственост
на „Силвия 7“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.409:
площ: 182 кв. м, за стопански двор, собственост
на Емануил Найденов Цветков;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.410:
площ: 4363 кв. м, за стопански двор, собственост
на Емануил Найденов Цветков;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.411:
площ: 7617 кв. м, за база за селскостопанска или
горскостопанска техника, собственост на Иван
Трендафилов Григоров;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.412:
площ: 1300 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.492:
площ: 123 150 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.500:
площ: 8800 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.501:
площ: 3608 кв. м, пасище, собственост на Кръстю
Трифонов Манов;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.502:
площ: 3579 кв. м, пасище, собственост на Пенчо
Трифонов Манов;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.503:
площ: 5593 кв. м, пасище, собственост на Иванка Симеонова Симова и Миглена Симеонова
Александрова;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.504:
площ: 5550 кв. м, пасище, собственост на Найден
Спасов Младенов;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.505:
площ: 8817 кв. м, пасище, собственост на Павел
Митов Попов;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.506:
площ: 3793 кв. м, пасище, собственост на Коло
Евданов Василев;
поземлен имот с идентификатор 70233.94.491:
площ: 7371 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.94.492:
площ: 471 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.94.493:
площ: 434 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.94.494:
площ: 1053 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.94.495:
площ: 3908 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.94.496:
площ: 124 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.97.73:
площ: 7840 кв. м, нива, собственост на Стефанка
Илиева Колова;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.493:
площ: 95 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 70233.82.499:
площ: 5214 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.84.491:
площ: 711 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.84.492:
площ: 206 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.491:
площ: 8026 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.492:
площ: 797 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.493:
площ: 1175 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.494:
площ: 153 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.495:
площ: 7855 кв. м, нива, собственост на „Види
Консулт“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.496:
площ: 7473 кв. м, нива, собственост на Милко
Иванов Цветков;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.497:
площ: 3909 кв. м, нива, собственост на Митър
Колов Трифонов;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.498:
площ: 4353 кв. м, нива, собственост на Евтим
Николов Пейчев;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.499:
площ: 9378 кв. м, нива, собственост на Дамян
Христов Кокилев и Михаил Дамянов Игнатов;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.500:
площ: 12 452 кв. м, нива, собственост на „Агро
Финанс“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.501:
площ: 511 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.502:
площ: 1375 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.503:
площ: 11 013 кв. м, нива, собственост на „Адванс
Терафонд“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 70233.86.47:
площ: 3997 кв. м, нива, собственост на Тодор
Йорданов Данов;
поземлен имот с идентификатор 70233.86.48:
площ: 1931 кв. м, нива, собственост на Иван
Георгиев Маринов;
поземлен имот с идентификатор 70233.86.49:
площ: 6609 кв. м, ливада, собственост на Цеко
Лилов Ваков;
поземлен имот с идентификатор 70233.86.50:
площ: 2484 кв. м, нива, собственост на Гоцо
Цветков Петков;
поземлен имот с идентификатор 70233.86.51:
площ: 2457 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.87.35:
площ: 3264 кв. м, нива, собственост на „Агро
35“ – ООД;
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поземлен имот с идентификатор 70233.90.34:
площ: 3184 кв. м, нива, собственост на Красимира
Боянова Владимирова;
поземлен имот с идентификатор 70233.90.35:
площ: 1494 кв. м, нива, собственост на Добрил
Георгиев Маринов;
поземлен имот с идентификатор 70233.91.36:
площ: 13 050 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.491:
площ: 4983 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.494:
площ: 673 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.495:
площ: 4987 кв. м, пасище, собственост на Начално
училище „Кирил и Методий“;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.496:
площ: 17 152 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.497:
площ: 127 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.498:
площ: 1183 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.121.9:
площ: 924 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.121.10:
площ: 932 кв. м, нива, собственост на Росен
Иванов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 70233.121.11:
площ: 115 кв. м, нива, собственост на Росен
Иванов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 70233.121.12:
площ: 2579 кв. м, нива, собственост на Цветомил
Йорданов Петров;
поземлен имот с идентификатор 70233.121.13:
площ: 2389 кв. м, нива, собственост на Клавдия
Недкова Илиева;
поземлен имот с идентификатор 70233.121.14:
площ: 423 кв. м, нива, собственост на Клавдия
Недкова Илиева;
поземлен имот с идентификатор 70233.121.15:
площ: 500 кв. м, нива, собственост на Найден
Спасов Младенов;
поземлен имот с идентификатор 70233.121.16:
площ: 329 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 70233.121.17:
площ: 335 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
сграда с идентификатор 70233.179.407.1: площ:
367 кв. м, складова база, склад, собственост на
„Пента България“ – ООД;
сграда с идентификатор 70233.179.407.2: площ:
228 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на „Пента България“ – ООД;
сграда с идентификатор 70233.179.407.3: площ:
9 кв. м, сграда за енергопроизводство, собственост
на“Пента България“ – ООД;
сграда с идентификатор 70233.179.407.4: площ:
433 кв. м, промишлена сграда, собственост на
„Пента България“ – ООД;
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сграда с идентификатор 70233.179.408.1: площ:
30 кв. м, промишлена сграда, собственост на
„Силвия 7“ – ООД;
сграда с идентификатор 70233.179.410.1: площ:
780 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Емануил Найденов Цветков;
сграда с идентификатор 70233.179.411.1: площ:
676 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Иван Трендафилов Григоров;
сграда с идентификатор 70233.179.411.2: площ:
18 кв. м, сграда за търговия, собственост на Иван
Трендафилов Григоров;
сграда с идентификатор 70233.179.411.3: площ:
67 кв. м, складова база, склад, собственост на
Иван Трендафилов Григоров.
2. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 70233.4.11:
площ: 6499 кв. м, пасище, собственост на Иван
Митов Василов;
поземлен имот с идентификатор 70233.5.17:
площ: 18 904 кв. м, нива, собственост на „Ставен“ – АД;
поземлен имот с идентификатор 70233.5.28:
площ: 38 372 кв. м, пасище, собственост на Държавен поземлен фонд;
поземлен имот с идентификатор 70233.5.60:
площ: 2550 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.5.61:
площ: 2420 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.5.63:
площ: 13 200 кв. м, нива, собственост на Боно
Георгиев Бонев;
поземлен имот с идентификатор 70233.15.13:
площ: 57 621 кв. м, пасище, собственост на Държавен поземлен фонд;
поземлен имот с идентификатор 70233.15.15:
площ: 3374 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.15.57:
площ: 700 кв. м, нива, собственост на Тодор
Якимов Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.6:
площ: 1325 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.9:
площ: 7750 кв. м, за база за селскостопанска или
горскостопанска техника, собственост на Иван
Трендафилов Григоров;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.15:
площ: 5478 кв. м, пасище, собственост на „Пента
България“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.25:
площ: 5933 кв. м, пасище, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.32:
площ: 12 502 кв. м, за стопански двор, собственост
на „Пента България“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.34:
площ: 3651 кв. м, пасище, собственост на „Агро
35“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.35:
площ: 25 947 кв. м, ливада, собственост на Найден
Спасов Младенов;
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поземлен имот с идентификатор 70233.179.42:
площ: 216 кв. м, за стопански двор, собственост
на Емануил Найденов Цветков;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.44:
площ: 4643 кв. м, за стопански двор, собственост
на Емануил Найденов Цветков;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.45:
площ: 536 кв. м, за стопански двор, собственост
на „Силвия 7“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.46:
площ: 3723 кв. м, пасище, собственост на Михаил
Иванов Михайлов;
поземлен имот с идентификатор 70233.179.400:
площ: 7583 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.2:
площ: 123 201 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.38:
площ: 9831 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.47:
площ: 8901 кв. м, пасище, собственост на Павел
Митов Попов;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.48:
площ: 4001 кв. м, пасище, собственост на Коло
Евданов Василев;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.49:
площ: 3753 кв. м, пасище, собственост на Пенчо
Трифонов Манов;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.50:
площ: 3761 кв. м, пасище, собственост на Кръстю
Трифонов Манов;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.80:
площ: 5636 кв. м, пасище, собственост на Иванка Симеонова Симова и Миглена Симеонова
Александрова;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.81:
площ: 5637 кв. м, пасище, собственост на Найден
Спасов Младенов;
поземлен имот с идентификатор 70233.94.1:
площ: 472 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.94.38:
площ: 3915 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.94.490:
площ: 6976 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.97.13:
площ: 8007 кв. м, нива, собственост на Стефанка
Илиева Колова;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.1:
площ: 5227 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.84.490:
площ: 932 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.31:
площ: 11 016 кв. м, нива, собственост на „Адванс
Терафонд“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.39:
площ: 12 503 кв. м, нива, собственост на „Агро
Финанс“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.40:
площ: 9602 кв. м, нива, собственост на Дамян
Христов Кокилев и Михаил Дамянов Игнатов;
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поземлен имот с идентификатор 70233.85.41:
площ: 4504 кв. м, нива, собственост на Евтим
Николов Пейчев;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.42:
площ: 4003 кв. м, нива, собственост на Митър
Колов Трифонов;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.43:
площ: 7504 кв. м, нива, собственост на Милко
Иванов Цветков;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.44:
площ: 8005 кв. м, нива, собственост на „Види
Консулт“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 70233.85.490:
площ: 10 857 кв. м, за местен път, собственост
на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.86.12:
площ: 4002 кв. м, нива, собственост на Тодор
Йорданов Данов;
поземлен имот с идентификатор 70233.86.13:
площ: 2005 кв. м, нива, собственост на Иван
Георгиев Маринов;
поземлен имот с идентификатор 70233.86.14:
площ: 6610 кв. м, ливада, собственост на Цеко
Лилов Ваков;
поземлен имот с идентификатор 70233.86.17:
площ: 2499 кв. м, нива, собственост на Гоцо
Цветков Петков;
поземлен имот с идентификатор 70233.86.26:
площ: 2468 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.87.16:
площ: 3381 кв. м, нива, собственост на „Агро
35“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 70233.90.3:
площ: 3204 кв. м, нива, собственост на Красимира
Боянова Владимирова;
поземлен имот с идентификатор 70233.90.4:
площ: 1502 кв. м, нива, собственост на Добрил
Георгиев Маринов;
поземлен имот с идентификатор 70233.91.26:
площ: 13 342 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.4:
площ: 5435 кв. м, пасище, собственост на Начално
училище „Кирил и Методий“;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.7:
площ: 17 861 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.10:
площ: 1184 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.82.490:
площ: 8311 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70233.121.2:
площ: 1383 кв. м, нива, собственост на Росен
Иванов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 70233.121.3:
площ: 723 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 70233.121.4:
площ: 2588 кв. м, нива, собственост на Цветомил
Йорданов Петров;
поземлен имот с идентификатор 70233.121.7:
площ: 622 кв. м, нива, собственост на Найден
Спасов Младенов;
поземлен имот с идентификатор 70233.121.8:
площ: 3247 кв. м, нива, собственост на Клавдия
Недкова Илиева;
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сграда с идентификатор 70233.179.9.1: площ:
676 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Иван Трендафилов Григоров;
сграда с идентификатор 70233.179.9.2: площ:
18 кв. м, сграда за търговия, собственост на Иван
Трендафилов Григоров;
сграда с идентификатор 70233.179.9.3: площ:
67 кв. м, складова база, склад, собственост на
Иван Трендафилов Григоров;
сграда с идентификатор 70233.179.32.1: площ:
367 кв. м, складова база, склад, собственост на
„Пента България“ – ООД;
сграда с идентификатор 70233.179.32.2: площ:
228 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на „Пента България“ – ООД;
сграда с идентификатор 70233.179.32.3: площ:
9 кв. м, сграда за енергопроизводство, собственост
на „Пента България“ – ООД;
сграда с идентификатор 70233.179.32.4: площ:
433 кв. м, промишлена сграда, собственост на
„Пента България“ – ООД;
сграда с идентификатор 70233.179.44.1: площ:
780 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Емануил Найденов Цветков;
сграда с идентификатор 70233.179.45.1: площ:
30 кв. м, промишлена сграда, собственост на
„Силвия 7“ – 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.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3398
ЗАПОВЕД № КД-14-31
от 16 април 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и във
връзка със заявления вх. № 09-18162-4.02.2020 г.,
в х . № 0 9 -182 4 6 - 4.0 2 .2 0 2 0 г., в х . № 0 9 -183174.02.2020 г., вх. № 09-18417-4.02.2020 г., вх. № 0998586-1.11.2019 г., вх. № 09-19424-5.02.2020 г. и
вх. № 09-19984-6.02.2020 г. на СГКК – Търговище,
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. Бистра, EKATTE 04159, община Търговище,
одобрени със Заповед № РД-18-33 от 29.06.2017 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 04159.14.20:
площ: 28 687 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04159.14.21:
площ: 2465 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 04159.14.22:
площ: 7185 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04159.14.23:
площ: 6477 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04159.14.24:
площ: 2202 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04159.14.25:
площ: 1874 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04159.11.52:
площ: 10 447 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04159.11.53:
площ: 7986 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04159.21.58:
площ: 852 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04159.21.59:
площ: 1577 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04159.22.48:
площ: 20 133 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04159.22.49:
площ: 2831 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04159.27.87:
площ: 52 088 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04159.27.88:
площ: 248 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 04159.3.1:
нива, собственост на Елена Станева Димитрова,
площ преди промяната: 5322 кв. м, площ след
промяната: 5244 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04159.3.2:
ливада, собственост на Община Търговище
Км. Бистра, площ преди промяната: 12 554 кв. м,
площ след промяната: 12 277 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04159.3.3:
нива, собственост на Стоилко Ангелов Стойчев,
площ преди промяната: 15 628 кв. м, площ след
промяната: 15 454 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04159.3.4:
нива, собственост на Станислав Желев Папазов и
Петър Костадинов Гогов наследници, площ преди
промяната: 17 502 кв. м, площ след промяната:
17 438 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04159.3.6:
ливада, собственост на Галин Иванов Димитров,
площ преди промяната: 2997 кв. м, площ след
промяната: 2952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04159.3.7: ливада, собственост на Стоилко Ангелов Стойчев,
площ преди промяната: 2004 кв. м, площ след
промяната: 1962 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04159.14.17:
язовир, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
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промяната: 3643 кв. м, площ след промяната:
5133 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04159.34.1:
язовир, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 1 560 843 кв. м, площ след промяната:
1 560 691 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04159.34.2:
язовир, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 232 167 кв. м, площ след промяната:
228 927 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04159.11.51: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 45 930 кв. м, площ след
промяната: 25 899 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04159.20.18: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 4714 кв. м,
площ след промяната: 3137 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04159.21.55: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 10 317 кв. м, площ след
промяната: 10 271 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04159.21.56:
за кръстовище, собственост на държавата, площ
преди промяната: 6230 кв. м, площ след промяната: 4658 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04159.22.47:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
46 271 кв. м, площ след промяната: 24 889 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04159.27.1:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 2676 кв. м, площ след промяната:
4057 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04159.30.30:
пасище, собственост на Община Търговище
Км. Бистра, площ преди промяната: 85 916 кв. м,
площ след промяната: 85 796 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 04159.3.10:
площ: 21 332 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 04159.14.10:
площ: 20 143 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 04159.34.15:
площ: 4831 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 04159.27.86:
площ: 52 814 кв. м, за друг вид водно течение,
водна площ, съоръжение, собственост на държавата – МОСВ.
I I. С. Пробу да, EK AT T E 58493, общ и на
Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-27
от 24.04.2017 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 58493.3.87:
площ: 12 008 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58493.3.88:
площ: 849 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 58493.8.46:
площ: 22 596 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58493.8.47:
площ: 7265 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58493.8.48:
площ: 899 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 58493.3.9:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 5985 кв. м, площ след промяната:
5973 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58493.3.12:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 6759 кв. м, площ след промяната:
6742 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58493.3.24:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 10 162 кв. м, площ след промяната: 9820 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58493.3.36:
напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 4916 кв. м, площ след
промяната: 4865 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58493.3.37:
друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 27 722 кв. м, площ след
промяната: 27 390 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58493.3.85:
водно течение, река, собственост на държавата,
площ преди промяната: 109 328 кв. м, площ след
промяната: 108 608 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58493.8.17:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 26 647 кв. м, площ след промяната:
27 226 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58493.8.18: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 1238 кв. м, площ след
промяната: 1153 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58493.8.19:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 6721 кв. м, площ след промяната:
6286 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58493.19.5:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 31 780 кв. м, площ след промяната:
31 512 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58493.19.10:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 13 082 кв. м, площ след промяната:
12 099 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58493.19.11: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 1793 кв. м, площ след
промяната: 1216 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58493.19.12:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 144 983 кв. м, площ след промяната:
145 428 кв. м.
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3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 58493.3.86:
площ: 11 384 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 58493.8.22:
площ: 25 889 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 58493.19.9:
площ: 3546 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата.
III. С. Съединение, EKATTE 70545, община
Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-23
от 24.04.2017 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 70545.7.47:
площ: 32 715 кв. м, водно течение, река, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70545.7.48:
площ: 4963 кв. м, водно течение, река, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70545.11.98:
площ: 49 830 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70545.11.99:
площ: 1045 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70545.11.100:
площ: 985 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70545.11.101:
площ: 11 013 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70545.20.109:
площ: 37 322 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70545.20.110:
площ: 2711 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70545.20.111:
площ: 688 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70545.20.112:
площ: 144 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70545.20.113:
площ: 9877 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70545.20.114:
площ: 1142 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70545.20.115:
площ: 6887 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70545.20.116:
площ: 288 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70545.20.117:
площ: 268 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70545.20.118:
площ: 314 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 70545.23.112:
площ: 78 973 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70545.25.25:
площ: 52 492 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 70545.7.41:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 9575 кв. м, площ
след промяната: 9309 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.8.40:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – ДГС/ДЛС, площ преди промяната:
115 423 кв. м, площ след промяната: 115 034 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.11.3: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на „Напоителни системи – Бистра“ – ЕООД, площ преди промяната: 19 312 кв. м,
площ след промяната: 18 925 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.11.4:
нива, собственост на Читалище, площ преди
промяната: 20 495 кв. м, площ след промяната:
20 136 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.12.12:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 3157 кв. м, площ след промяната:
3145 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.12.33:
напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС,
площ преди промяната: 4477 кв. м, площ след
промяната: 4439 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.12.34:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – ДГС/ДЛС, площ преди промяната:
48 658 кв. м, площ след промяната: 46 175 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.12.35:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – ДГС/ДЛС, площ преди промяната:
105 717 кв. м, площ след промяната: 105 687 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.12.40:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 29 724 кв. м, площ след промяната:
29 666 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.12.41:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 6973 кв. м, площ след промяната:
6952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.12.42:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 124 252 кв. м, площ след промяната:
124 024 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.20.97:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 16 495 кв. м, площ след промяната:
16 314 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.24.14:
нива, собственост на Божидар Стоянов Митов,
площ преди промяната: 9001 кв. м, площ след
промяната: 8862 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.24.15:
нива, собственост на Симеон Стоянов Димитров,
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площ преди промяната: 14 102 кв. м, площ след
промяната: 13 653 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.24.16:
нива, собственост на Божидар Стоянов Митов,
площ преди промяната: 14 858 кв. м, площ след
промяната: 14 847 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.24.33:
нива, собственост на Румен Рашев Радев, площ
преди промяната: 3951 кв. м, площ след промяната: 3888 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.25.7:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 129 003 кв. м, площ след промяната:
128 890 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.25.10:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – ДГС/ДЛС, площ преди промяната:
11 722 кв. м, площ след промяната: 9604 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.25.11:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 2353 кв. м, площ след промяната:
2343 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.25.13:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 16 399 кв. м, площ след промяната:
16 380 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70545.25.18:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – ДГС/ДЛС, площ преди промяната:
71 596 кв. м, площ след промяната: 71 582 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 70545.7.40:
площ: 1189 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 70545.7.46:
площ: 37 954 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 70545.11.97:
площ: 36 617 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 70545.12.11:
площ: 1953 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 70545.20.56:
площ: 30 775 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 70545.21.47:
площ: 20 718 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 70545.23.20:
площ: 79 456 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 70545.25.8:
площ: 52 596 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗХ – ДГС/ДЛС;
поземлен имот с идентификатор 70545.25.22:
площ: 847 кв. м, за кръстовище, собственост на
държавата;
поземлен имот с идентификатор 70545.25.23:
площ: 22 166 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище.
IV. С. Васил Левски, EKATTE 10238, община
Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-131
от 27.12.2016 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
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1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 10238.23.30:
площ: 25 575 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10238.23.31:
площ: 10 235 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10238.23.32:
площ: 4525 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10238.23.33:
площ: 1024 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10238.13.59:
площ: 1985 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10238.13.60:
площ: 51 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10238.38.65:
площ: 73 662 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10238.38.66:
площ: 461 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10238.38.67:
площ: 387 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10238.38.68:
площ: 484 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10238.38.69:
площ: 279 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 10238.21.25:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
148 473 кв. м, площ след промяната: 144 091 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.21.26:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 513 кв. м, площ след промяната: 377 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.21.27: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 6346 кв. м, площ след
промяната: 4639 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.13.28:
нива, собственост на Илия Недялков Иванов,
площ преди промяната: 3447 кв. м, площ след
промяната: 3088 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.13.50:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 4994 кв. м, площ след промяната:
4975 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.13.58:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 759 кв. м, площ след промяната: 364 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.14.1:
нива, собственост на Иван Тодоров Стоянов,
площ преди промяната: 3754 кв. м, площ след
промяната: 1265 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.14.3:
нива, собственост на Симона Светославова
Петрова и Нино Светославов Петров, площ преди
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промяната: 11 364 кв. м, площ след промяната:
10 937 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.14.4:
нива, собственост на Керанка Станчева Ангелова,
площ преди промяната: 16 708 кв. м, площ след
промяната: 16 206 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.14.12:
нива, собственост на Цеко Веселинов Тинков,
площ преди промяната: 95 656 кв. м, площ след
промяната: 92 019 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.14.17:
нива, собственост на Тодор Георгиев Гърдев,
площ преди промяната: 6506 кв. м, площ след
промяната: 5347 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.14.18:
нива, собственост на Марийка Тодорова Пейчева,
площ преди промяната: 6513 кв. м, площ след
промяната: 5994 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.15.20:
нива, собственост на „Магула“ – ЕООД, площ
преди промяната: 10 174 кв. м, площ след промяната: 9323 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.15.32: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 2567 кв. м, площ след
промяната: 1925 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.15.33:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 1830 кв. м, площ след промяната:
1046 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.15.40:
пасище, собственост на Калинка Георгиева Попова, площ преди промяната: 14 229 кв. м, площ
след промяната: 13 989 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.18.63:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 6340 кв. м, площ след промяната:
6266 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.19.24: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 1708 кв. м, площ след
промяната: 1478 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.19.25:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1959 кв. м, площ след промяната: 1475 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10238.19.29:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 88 490 кв. м, площ след промяната:
87 616 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 10238.23.26:
площ: 30 633 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 10238.23.29:
площ: 4501 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 10238.13.52:
площ: 2083 кв. м, за друг вид водно течение, вод
на площ, съоръжение, собственост на Община
Търговище;
поземлен имот с идентификатор 10238.13.54:
площ: 10 532 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 10238.14.25:
площ: 4682 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 10238.38.46:
площ: 245 кв. м, нива, собственост на Община
Търговище;
поземлен имот с идентификатор 10238.38.55:
площ: 239 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 10238.38.62:
площ: 40 675 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 10238.38.63:
площ: 2011 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10238.38.64:
площ: 3158 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост.
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
3399
1. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260 на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Станислав Олегов
Райковски, наследник на Пена Христова Райкова,
собственица на имот с идентификатор 75054.1.6,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3445
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км
122+260, на територията на област Ловеч на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Георги Йонков Карапанчев,
наследник на Петко Монов Карапанчев – Първи,
собственик на имот с идентификатор 75054.17.8,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3446
3. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
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км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Павлина Колева
Керинска-Пачевска, наследница на Пенко Бочев
Керински, собственик на имот с идентификатор
75054.19.12, намиращ се в землището на Угърчин,
община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3447
4. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стоян Дочев Шахънски,
наследник на Кольо Гечев Карапанчев, собственик
на имот с идентификатор 75054.19.20, намиращ се
в землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3448
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лилия Цвяткова
Гечевска, наследница на Стоян Йотов Гечевски,
собственик на имот с идентификатор 75054.23.18,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3449
6. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Татяна Йорданова
Йотова, наследница на Рада Радоева Царевска,
собственица на имот с идентификатор 75054.24.5,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд
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по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3450
7. – А г енц и я „Пътна инфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пенка Петрова Екова,
собственица на имот с идентификатор 75054.37.39,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3451
8. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Юлия Дикова Пълванова, наследница на Радой Диков Сарафидов,
собственик на имот с идентификатор 75054.38.13,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3452
9. – А г енци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Йорданка Петкова Първанова, наследница на Радой Диков Сарафидов,
собственик на имот с идентификатор 75054.38.13,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3453
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Нина Петрова Минчева,
наследница на Стоян Лалев Вълковски, собственик
на имот с идентификатор 75054.39.20, намиращ се
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в землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3454
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пламен Василев
Печевски, наследник на Печо Вълчев Печевски,
собственик на имот с идентификатор 75054.39.21,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3455
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Велин Манолов Велинов,
наследник на Стойчо Печев Печевски, собственик
на имот с идентификатор 75054.39.22, намиращ се
в землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3456
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Геновева Спасова
Тишева, наследница на Стойчо Печев Печевски,
собственик на имот с идентификатор 75054.39.22,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3457
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14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Симеон Петров Йотов,
наследник на Стойчо Печев Печевски, собственик
на имот с идентификатор 75054.39.22, намиращ се
в землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3458
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Силвия Пенева Пежгорска, наследница на Пеню Пенев Пежгорски,
собственик на имот с идентификатор 75054.45.20,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3459
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Христо Пенев Пежгорски, наследник на Пеню Пенев Пежгорски,
собственик на имот с идентификатор 75054.45.20,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3460
17. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Камелия Христофорова
Благоева, наследница на Благой Цвятков Благоев,
собственик на имот с идентификатор 75054.46.3,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
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имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3461
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цако Благоев Цветков,
наследник на Благой Цвятков Благоев, собственик
на имот с идентификатор 75054.46.3, намиращ се в
землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3462
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Таня Георгиева Петрова,
наследница на Данчо Колев Крушев, собственик
на имот с идентификатор 75054.55.1, намиращ се в
землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3463
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Даринка Данова Богданова, наследница на Вътю Йотов Мичевски,
собственик на имот с идентификатор 75054.55.10,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3464
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ралица Викторова
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Коньовска, наследница на Вътю Йотов Мичевски,
собственик на имот с идентификатор 75054.55.10,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3465
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петър Георгиев Пелов,
наследник на Вътю Йотов Мичевски, собственик
на имот с идентификатор 75054.55.10, намиращ се
в землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3466
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Павлина Илиева Груева,
наследница на Неда Данчева Крушева, собственица
на имот с идентификатор 75054.55.11, намиращ се
в землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3467
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Катерина Василева Богоева, наследница на Марин Йочев Кръчмаров,
собственик на имот с идентификатор 75054.55.81,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3468
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25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Десислав Миленов Моневски, наследник на Цачо Петров Присадашки,
собственик на имот с идентификатор 75054.56.8,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3469
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Красимир Цончев Присадашки, наследник на Кольо Петков Присадашки,
собственик на имот с идентификатор 75054.56.22,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3470
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Христина Викторова
Караджова, наследница на Кольо Петков Присадашки, собственик на имот с идентификатор
75054.56.22, намиращ се в землището на Угърчин,
община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3471
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мария Ангелова Балабанова, наследница на Петко Пенков Патарински,
собственик на имот с идентификатор 75054.72.3,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3472
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Михаил Стоянов Балабанов, наследник на Петко Пенков Патарински,
собственик на имот с идентификатор 75054.72.3,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3473
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Даниела Петкова Ангелова, наследница на Петко Пенков Патарински,
собственик на имот с идентификатор 75054.72.3,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3474
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Красимир Георгиев Гергански, наследник на Петко Пенков Патарински,
собственик на имот с идентификатор 75054.72.3,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3475
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
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км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Добринка Христова Кирова, наследница на Петко Пенков Патарински,
собственик на имот с идентификатор 75054.72.3,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3476
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иванка Петкова
Стойкова, наследница на Иван Стойков Аврамов,
собственик на имот с идентификатор 75054.72.10,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3477
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Евгения Стойкова
Стойкова-Андреева, наследница на Иван Стойков
Аврамов, собственик на имот с идентификатор
75054.72.10, намиращ се в землището на Угърчин,
община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3478
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Славка Стойчева Русева,
собственица на имот с идентификатор 75054.72.23,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
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местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3479
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Росица Милчева ЦековаИванова, наследница на Йона Найденова Цекова,
собственица на имот с идентификатор 75054.121.90,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3480
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Николай Емилов Недялков, наследник на Лалю Христов Бочевски,
собственик на имот с идентификатор 75054.18.29,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3481
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Павлина Божкова
Шойкова, наследница на Цоко Стоянов Балевски,
собственик на имот с идентификатор 75054.56.824,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3482
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Гергана Цокова Гиздова,
собственица на имот с идентификатор 75054.56.824,
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намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3483
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Бисерка Дакова Николова, наследница на Недялко Гечов Джабарски,
собственик на имот с идентификатор 75054.803.4,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3484
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Венетка Денчева Благоева, наследница на Недялко Гечов Джабарски,
собственик на имот с идентификатор 75054.803.4,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3485
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Нася Кръсева Големинова, наследница на Дона Недялкова Герганска,
собственица на имот с идентификатор 75054.806.14,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3486
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43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Бойко Стоянов Каменски, наследник на Герган Бочев Съботинов,
собственик на имот с идентификатор 75054.809.40,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3487
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Евгения Йотова
Чипилска-Белчева, наследница на Марин Йотов
Чипилски, собственик на имот с идентификатор
75054.809.51, намиращ се в землището на Угърчин,
община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3488
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Янка Дочева Тодорова,
наследница на Бочо Стойчов Шапратилски, собственик на имот с идентификатор 75054.819.303,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3489
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Жана Ангелова
Кличмурадова, наследница на Бочо Стойчов
Шапратилски, собственик на имот с идентификатор 75054.819.303, намиращ се в землището
на Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г.
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на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3490
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Надя Христова
Петкова-Шиляшка, наследница на Бочо Стойчов
Шапратилски, собственик на имот с идентификатор 75054.819.303, намиращ се в землището
на Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3491
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пламен Николов Кънев,
наследник на Бочо Стойчов Шапратилски, собственик на имот с идентификатор 75054.819.303,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3492
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Севда Стоянова Димитрова, наследница на Бочо Стойчов Шапратилски,
собственик на имот с идентификатор 75054.819.303,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3493
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
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км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стоян Стоянов Вълковски, наследник на Бочо Стойчов Шапратилски,
собственик на имот с идентификатор 75054.819.303,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3494
51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Силвия Миткова Доб
ревска, наследница на Ичо Стайков Добревски,
собственик на имот с идентификатор 75054.819.305,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3495
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на София Миткова Добревска, наследница на Ичо Стайков Добревски,
собственик на имот с идентификатор 75054.819.305,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3496
53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Теодора Нешева Щрегарска, наследница на Иван Вълчев Мараченски,
собственик на имот с идентификатор 75054.819.306,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
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бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3497
54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ивайло Колев Пиянков,
наследник на Стойчо Диков Пиянков, собственик
на имот с идентификатор 75054.819.307, намиращ
се в землището на Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3498
55. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мая Маринова Петрова,
наследница на Гана Петрова Пеловска, собственица
на имот с идентификатор 75054.819.309, намиращ
се в землището на Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3499
56. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Васил Петров Пеловски,
наследник на Гана Петрова Пеловска, собственица
на имот с идентификатор 75054.819.309, намиращ
се в землището на Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3500
57. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Елеонора Теофилова
Васева-Пелова, наследница на Дано Стефанов
Стойков, собственик на имот с идентификатор
53967.63.13, намиращ се в землището на Орляне,
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община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3501
58. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мария Тодорова Данова,
наследница на Дано Стефанов Стойков, собственик
на имот с идентификатор 53967.63.13, намиращ се
в землището на Орляне, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3502
59. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Красимира Димитрова
Лалева, наследница на Иван Славов Стоянов,
собственик на имот с идентификатор 53967.64.23,
намиращ се в землището на Орляне, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3503
60. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Александър Юрген Вьолер, наследник на Александър Стоименов Иванов,
собственик на имот с идентификатор 53967.86.7,
намиращ се в землището на Орляне, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3504
61. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
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км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Даниела Александрова
Стоименова, наследница на Александър Стоименов Иванов, собственик на имот с идентификатор
53967.86.7, намиращ се в землището на Орляне,
община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3505
62. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Райна Иванова Шополова, собственица на имот с идентификатор
53967.202.10, намиращ се в землището на Орляне,
община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3506
63. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Лилия Минкова Тодорова, наследница на Минко Недялков Марков,
собственик на имот с идентификатор 53967.219.9,
намиращ се в землището на Орляне, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3507
64. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стъблянка Раева Крачунова, собственица на имот с идентификатор
35331.111.3, намиращ се в землището на Каленик,
община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
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по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3508
65. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Йорданка Маринова
Георгиева, наследница на Марин Балев Маринов,
собственик на имот с идентификатор 35331.121.34,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3509
66. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Марлена Георгиева
Гетова, наследница на Милко Павлов Гетов,
собственик на имот с идентификатор 35331.122.10,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3510
67. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Милков Гетов,
наследник на Павел Гетов Павлов, собственик на
имот с идентификатор 35331.122.10, намиращ се в
землището на Каленик, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3511
68. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Милен Валериев Гетов,
наследник на Павел Гетов Павлов, собственик на
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имот с идентификатор 35331.122.10, намиращ се в
землището на Каленик, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3512
69. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Красимира Петрова
Бъчварова, наследница на Михню Райков Данов,
собственик на имот с идентификатор 35331.134.37,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3513
70. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Светослав Асенов
Аврамов, наследник на Аврам Стойков Аврамов,
собственик на имот с идентификатор 35331.134.40,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3514
71. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитър Илиев
Димитров, собственик на имот с идентификатор
35331.135.17, намиращ се в землището на Каленик,
община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3515
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72. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Павлин Пенков Петров,
наследник на Пенко Петров Лилов, собственик на
имот с идентификатор 35331.135.75, намиращ се в
землището на Каленик, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3516
73. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Венелин Емилов Василев, наследник на Васил Колев Вътков, собственик
на имот с идентификатор 35331.135.76, намиращ се
в землището на Каленик, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3517
74. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Петър Емануилов
Игнатов, собственик на имот с идентификатор
35331.136.4, намиращ се в землището на Каленик,
община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3518
75. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Георги Веселинов
Георгиев, наследник на Ангел Тотев Ангелов,
собственик на имот с идентификатор 35331.136.11,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3519
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76. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Виолета Петкова Лесева, наследница на Пенка Стефанова Велчевска,
собственица на имот с идентификатор 35331.136.19,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3520
77. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Галина Илиева
Илиева, наследница на Илия Георгиев Цачев,
собственик на имот с идентификатор 35331.136.41,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3521
78. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Маргарита Стефанова
Стойкова, наследница на Гена Вълкова Рачовска,
собственица на имот с идентификатор 35331.139.27,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3522
79. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Александър Петров
Генчев, наследник на Гена Вълкова Рачовска,
собственица на имот с идентификатор 35331.139.27,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
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бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3523
80. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Милен Иванов Стойчев,
собственик на имот с идентификатор 35331.140.26,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3524
81. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Валентина Кирилова
Русева, наследница на Андрей Русев Андреев,
собственик на имот с идентификатор 35331.140.27,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3525
82. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Гергана Руменова
Русева, наследница на Андрей Русев Андреев,
собственик на имот с идентификатор 35331.140.27,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3526
83. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стела Павлова Димитрова, наследница на Стела Павлова Димитрова,
собственица на имот с идентификатор 35331.207.68,
намиращ се в землището на Каленик, община
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Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3527
84. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Маргарита Съева Съева,
наследница на Георги Съев Тодоров, собственик на
имот с идентификатор 35331.207.78, намиращ се в
землището на Каленик, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3528
85. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Генади Цветков Христов,
наследник на Христо Цвятков Колев, собственик
на имот с идентификатор 35331.207.80, намиращ
се в землището на Каленик, община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3529
86. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Юлиян Дулков Дочев,
наследник на Колю Стоянов Петков, собственик
на имот с идентификатор 69523.228.6, намиращ се
в землището на Радювене, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3530
87. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ангел Иванов
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Иванов, собственик на имоти с идентификатори
75054.55.3 и 75054.55.9, намиращи се в землището
на Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3531
88. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Борислав Георгиев Бечев,
наследник на Бечо Георгиев Недев, собственик на
имоти с идентификатори 35331.111.7 и 35331.207.74,
намиращи се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3532
89. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км
122+260, на територията на област Ловеч на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Денис Петков Пехливанов,
наследник на Гена Гечева Гечевска, собственица на
имоти с идентификатори 75054.23.19 и 75054.131.4,
намиращи се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3533
90. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Десислава Петкова Димитрова, наследник на Моно Петков Карапанчев,
собственик на имот с идентификатор 75054.17.6,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, и наследник на Петко
Монов Карапанчев – Първи, собственик на имот
с идентификатор 75054.17.8, намиращ се в землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3534
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91. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иванчо Цанов Колев,
наследник на Въла Велкова Гетова, собственица на
имоти с идентификатори 35331.135.78 и 35331.135.96,
намиращи се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3535
92. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Красимир Радев Радев,
наследник на Вълка Стойкова (Мотева) Аврамова,
собственица на имот с идентификатор 35331.140.33,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, и наследник на Найда
Колева Радева, собственица на имот с идентификатор 35331.207.75, намиращ се в землището
на Каленик, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3536
93. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Маргарита Колева
Теодору, наследница на Недко Стоянов Христов,
собственик на имоти с идентификатори 53967.86.18,
намиращ се в землището на Орляне, община
Угърчин, област Ловеч, и 35331.111.2, намиращ се
в землището на Каленик, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3537
94. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Марио Кънчев Маринов, наследник на Андрей Христов Андреев,
собственик на имот с идентификатор 53967.86.32,
намиращ се в землището на Орляне, община
Угърчин, област Ловеч, и наследник на Аврам
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Стоянов Аврамов, собственик на имот с идентификатор 35331.207.69, намиращ се в землището
на Каленик, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3538
95. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мария Любомирова
Колева, наследница на Лалю Мичев Мичевски,
собственик на имоти с идентификатори 75054.55.6
и 75054.57.6, намиращи се в землището на Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г. на
Министерския съвет, с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3539
96. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пело Радков Пелов, наследник на Дано Стефанов Стойков, собственик
на имот с идентификатор 53967.63.13, намиращ се
в землището на Орляне, община Угърчин, област
Ловеч, и наследник на Стефан Данов Стефанов,
собственик на имот с идентификатор 35331.207.71,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3540
97. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петя Горанова Петрова,
наследник на Пеню Пенев Пежгорски, собственик
на имот с идентификатор 75054.45.20, намиращ се
в землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, и наследник на Гето Маринов Стефанов,
собственик на имот с идентификатор 75054.72.8,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
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бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3541
98. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Румянка Петкова
Присадашка, наследник на Симеон Колев Присадашки, собственик на имот с идентификатор
75054.56.4, намиращ се в землището на Угърчин,
община Угърчин, област Ловеч, и наследник
на Кольо Петков Присадашки, собственик на
имот с идентификатор 75054.56.22, намиращ се в
землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3542
99. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Христо Георгиев Кесаров, наследник на Моно Петков Карапанчев,
собственик на имот с идентификатор 75054.17.6,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, и наследник на Петко
Монов К арапан чев – Първи, собст веник на
имот с идентификатор 75054.17.8, намиращ се в
землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3543
100. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цветан Вътев Мичевски,
наследник на Цоко Вътев Мичевски, собственик
на имот с идентификатор 75054.55.7, намиращ се в
землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, и наследник на Вътю Йотов Мичевски,
собственик на имот с идентификатор 75054.55.10,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
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местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3544
101. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цветанка Нешева
Мяшкова, наследник на Пано Печев Мяшков,
собственик на имот с идентификатор 75054.23.10,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, и наследник на Нешо
Панев Мяшков, собственик на имот с идентификатор 75054.23.12, намиращ се в землището
на Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3545
102. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мартин Василев
Кръстев, наследник на Радой Диков Сарафидов,
собственик на имот с идентификатор 75054.39.4,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, наследник на Цачо Петров
Присадашки, собственик на имот с идентификатор
75054.56.8, намиращ се в землището на Угърчин,
община Угърчин, област Ловеч, и наследник на
Мирчо Цачев Присадашки, собственик на имот
с идентификатор 75054.56.9, намиращ се в землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3546
103. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Наталия Любомирова
Богоевска, наследник на Андрея Иванов Андреев,
собственик на имот с идентификатор 53967.86.6,
намиращ се в землището на Орляне, община
Угърчин, област Ловеч, наследник на Милчо
Станчев Дончев, собственик на имот с идентификатор 53967.202.8, намиращ се в землището
на Орляне, община Угърчин, област Ловеч, и
наследник на Иван Андреев Добрев, собственик
на имот с идентификатор 35331.111.16, намиращ
се в землището на Каленик, община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3547
104. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петя Стефанова Керинска, собственица на имоти с идентификатори
75054.17.95, 75054.19.15 и 75054.23.9, намиращи се в
землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3548
105. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Симеон Петков Присадашки, собственик на имоти с идентификатори
75054.56.4 и 75054.56.22, намиращи се в землището
на Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3549
106. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цачо Пелов Присадашки, собственик на имот с идентификатор
75054.56.20, намиращ се в землището на Угърчин,
община Угърчин, област Ловеч, и наследник на
Пело Цачев Присадашки, собственик на имоти
с идентификатори 75054.56.82 и 75054.56.29, намиращи се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3550
107. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цветанка
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Гошова Атанасова, наследник на Иван Георгиев
Пежгорски, собственик на имоти с идентификатори 75054.57.8 и 75054.57.85, намиращи се в
землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, и наследник на Георги Пенов Пежгорски,
собственик на имот с идентификатор 75054.46.29,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3551
108. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Николай Валентинов
Керински, наследник на Нешо Бочев Керин,
собственик на имот с идентификатор 75054.19.15,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, наследник на Найден
Нешев Керински, собственик на имот с идентификатор 75054.23.9, намиращ се в землището на
Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, и наследник на Иван Вълков Керински, собственик на
имоти с идентификатори 75054.39.13 и 75054.39.35,
намиращи се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3552

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от И. В. Юруков от
София срещу Заповед № РД-01-224 от 16.04.2020 г.
на министъра на здравеопазването. Предмет
на съдебен контрол е Заповед № РД-01-224 от
16.04.2020 г. на министъра на здравеопазването,
с която са въведени противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от
17.04.2020 г. до второ нареждане, като в т. 1 от
заповедта е забранено влизането и излизането
от  територията на София-град на всички автомобили с подробно изброени допуснати изключения от тази забрана, а в т. 2 е разпоредено,
че за гражданите, които отиват и се връщат от
работа с личен автомобил, се допуска влизане и
излизане от територията на гр. София в интервалите от 6,00 до 8,00 ч. и от 18,00 до 20,00 ч.,
като в декларацията на пътуващите се посочват
работното място и телефонът на работодателя. По
оспорването е образувано адм.д. № 3904/2020 г. по
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описа на Върховния административен съд, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.07.2020 г., 11 ч., І зала.
3600
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че
е постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Велико Търново, по реда на чл. 185
от АПК с искане за отмяна на разпоредбите на
чл. 17, ал. 1, т. 8, чл. 20, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 26
от Наредбата за организацията и дейността на
детските ясли на територията на община Велико
Търново. Образувано е адм. дело № 223/2020 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Заинтересованите страни могат да се
присъединят към оспорването до първото съдебно
заседание. Делото е насрочено за 26.06.2020 г.
от 10 ч.
3436
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от заместник окръжен
прокурор на Окръжната прокуратура – Видин,
на Наредбата за пожарна и аварийна безопасност на територията на община Кула, приета
с Решение № 56 от 30.06.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Кула, по което е образувано адм. дело
№ 400/2019 г. по описа на Административния
съд – Видин, което е насрочено за разглеждане
на 7.07.2020 г. от 9,30 ч.
3425
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Перник, срещу разпоредбите на чл. 11,
чл. 46, ал. 1, изр. 1-во и 2-ро, чл. 52, ал. 1, т. 4
от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Брезник,
приета с Решение № 35 от 14.02.2008 г., изм. и
доп. с Решение № 144 от 22.01.2009 г., изм. и
доп. с Решение № 455 от 21.04.2011 г., изм. и
доп. с Решение № 456 от 21.04.2011 г., изм. и доп.
с Решение № 178 от 20.12.2011 г., изм. и доп. с
Решение № 194 от 19.07.2016 г., изм. и доп. с Решение № 531 от 15.12.2017 г., изм. и доп. с Решение № 771 от 30.01.2019 г., изм. и доп. с Решение
№ 834 от 22.04.2019 г., изм. и доп. с Решение
№ 874 от 24.06.2019 г., всички взети от Общинския съвет – гр. Брезник. Образувано е адм. д.
№ 244/2020 г. по описа на Административния
съд – Перник.
3560
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 107/2020 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу Наредба № 10 за
определяне на местните данъци на територията
на община Баните, приета с Решение № 36 по
протокол № 4 от 31.01.2008 г. на ОбС – с. Баните,
изменена и допълнена с Решение по протокол
№ 6 от 5.03.2008 г.; Решение № 174 по протокол
№ 17 от 23.01.2009 г.; Решение № 398 по протокол
№ 42 от 25.01.2011 г.; Решение № 113 по протокол
№ 15 от 9.11.2012 г.; Решение № 239 по протокол
№ 29 от 20.12.2013 г. и Решение № 403 по протокол
№ 38 от 25.01.2019 г. в нейната цялост. Делото е
насрочено за 16.06.2020 г. от 14,10 ч., като заинтересованите лица могат да поискат с писмена
молба да се присъединят към оспорването или да
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встъпят като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото.
3561
Административният съд – София-град, на
основание ч л. 218, aл. 2 от ЗУ Т съобщава,
че настоящото производство е образувано по
жалба на Манол Горчов Ботев, Борис Горчов
Ботев, Маргаритка Горчева Ботева, Благородка
Венциславова Ботева, Василка Венциславов
Ботев срещу Решение № 550 по протокол № 80
от 25.07.2019 г. на Столичния общински съвет
(ДВ, бр. 69 от 30.08.2019 г.) за одобряване на
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и план за застрояване на м. Дружба
1 – ІІІ част, район „Искър“, в граници: бул.
Кръстьо Пастухов, ул. Тирана, ул. Илия Бешков,
бул. Кап. Д. Списаревски, и м. Ж.к. Дружба 2 –
І част, в граници: бул. Проф. Цв. Лазаров, бул.
Копенхаген, ул. Обиколна, заедно с план-схеми за
инж. инфраструктура, в частта му относно ПРЗ
на УПИ ІV – „за озеленяване с режим на Тго“,
кв. 42г, касаеща ПИ с идент. № 68134.1505.1628,
м. Ж.к. Дружба 2 – І част. Административно
дело № 1561/2020 г. е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 21.05.2020 г. от
14,30 ч. Заинтересованите лица могат да подадат
молба за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
3582
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
Окръжната прокуратура – Търговище, против
чл. 15, ал. 1 в частта „или е започнало използването им“, чл. 22, чл. 49, чл. 52, ал. 1, чл. 53, ал. 2
и 6, чл. 57, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 58, ал. 3, чл. 64,
ал. 1, т. 4, предл. 1 и чл. 70д, ал. 2 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните
данъци на територията на община Антоново. По
протеста е образувано адм. д. № 22/2020 г. по
описа на Административния съд – Търговище,
със страни: Окръжната прокуратура – Търговище, и Общинският съвет – гр. Антоново, представляван от председателя. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
2.06.2020 г. от 10,30 ч.
3419
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест на Окръжната прокуратура – Търговище, против чл. 11;
чл. 17, ал. 1, пр. 1; чл. 41, ал. 8 и 9; чл. 46, ал. 1;
чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 64, ал. 2 от Наредбата за
местните данъци и такси на Община Опака, приета
от ОС – гр. Опака, с Решение № 44 по протокол
№ 7 от 28.02.2008 г. По протеста е образувано
адм. д. № 17/2020 г. по описа на Административния съд – Търговище, със страни: Окръжна
прокуратура – Търговище, и Общински съвет – гр.
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Опака, представляван от председателя. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 2.06.2020 г. от 10,30 ч.
3437
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е
постъпила жалба на кмета на община Нови пазар срещу Заповед № РД-15-59 от 23.03.2020 г. на
областния управител на област Шумен, с която е
отменена частично Заповед № 315 от 16.03.2020 г.
по т. I, т. 1 на кмета на община Нови пазар,
област Шумен, касаеща забрана за посещения
на всички търговски обекти на територията на
община Нови пазар, извън изброените в т. 1.2 от
заповедта. Въз основа на жалбата е образувано адм.
д. № 165/2020 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 6.07.2020 г. от 9,30 ч.
3423
Районният съд – Балчик, гражданска колегия,
съобщава на Ирина Евсюкова, ЛНЧ 1977061700,
с адрес, посочен в исковата молба, с. Кранево,
община Балчик, област Добрич, ул. Добру
джа № 46, в качеството є на ответник по гр.д.
№ 951/2019 г. по описа на РС – Балчик, заведено
от „Енерго – Про Продажби“, ЕИК 103533691, с
адрес Варна, бул. Владислав Варненчик № 258,
Варна Тауърс Г, с представители П. Стефанов,
Я. Димитрова, Г. Коршия, чрез Явор Новаков,
процесуален представител, с правно основание
чл. 422 във връзка с чл. 415, ал. 1 и чл. 124,
ал. 1 от ГПК и с ч.гр.д. № 287/2019 г. по описа
на РС – Балчик, предмет – парично вземане
445,04 лв. главница, 7,68 лв. мораторна лихва, че
следва да се яви в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ в съда
за получаване на съдебните книжа по чл. 131 от
ГПК, както и да посочи съдебен адрес. В противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 от ГПК.
3438

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
21. – Управителният съвет на Сдружение на
Югозападните общини – Благоевград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1, т. 1 от
устава свиква общо събрание на 25.06.2020 г. в
11 ч. в зала 5 на Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев – Македончето № 1, Благоевград,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
СЮЗО за 2019 г.; 2. финансов отчет на СЮЗО за
2019 г.; 3. отчет на контрольора за 2019 г.; 4. избор
на членове на управителния съвет; 5. избор на
председател и зам. председател на УС; 6. избор
на контрольор и зам.-контрольор; 7. приемане на
работна програма за 2020 г.; 8. приемане на бюджет
за 2020 г.; 9. приемане на промени в устава; 10.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място независимо от броя
на присъстващите.
3559
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