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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 191
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за бюджета
на Националната здравноосигурителна каса
за 2020 г., приет от 44-то Народно събрание
на 17 септември 2020 г.
Издаден в София на 23 септември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за
2020 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2019 г.; изм., бр. 44
от 2020 г.)
§ 1. В § 1 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните допълнения:
1. Създава се ал. 3:
„(3) При наличие на неусвоени средства
по ал. 2 за здравноосигурителни плащания
по ред 1.1.3.7, до 75 млн. лв. от тях могат да
се използват за заплащане на отчетени от
изпълнителите на болнична медицинска помощ, които имат сключени договори с НЗОК
за съответния период, незаплатени дейности
в болничната медицинска помощ за 2015 г.
и 2016 г.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Установяването от НЗОК на стойностите на незаплатени дейности в болничната
медицинска помощ за 2015 г. и за 2016 г. се
извършва чрез проверк и от конт ролните
органи на НЗОК/РЗОК и се заплаща при
условия и по ред, определени съвместно от
надзорния съвет на НЗОК и от управителния
съвет на БЛС.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) За здравноосигурителни плащания
по реда на ал. 3 може да се използва сметка
за чужди средства на НЗОК до размера на
неусвоените средства за здравноосигурителни
плащания по бюджета на НЗОК, преведени
по тази сметка до 31 декември 2020 г.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Преведените по реда на ал. 5 суми
по сметката за чужди средства се отразяват
в изпълнението на съответните разходни
показатели по бюджета на НЗОК за 2020 г.

и се предоставят по реда на ал. 4, като за
съхраняването, разплащането и отчитането
на тези средства се прилагат съответните
изисквания на Закона за публичните финанси
за сметките за чужди средства.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 17 септември 2020 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
6965

УКАЗ № 192
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за бюджета
на държавното обществено осигуряване за
2020 г., приет от 44-то Народно събрание на
17 септември 2020 г.
Издаден в София на 23 септември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 99 от 2019 г.; изм., бр. 34 и 55
от 2020 г.)
§ 1. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Определя се следният дневен
минимален размер на обезщетението за безработица за 2020 г.:
1. от 1 януари до 30 септември – 9,00 лв.;
2. от 1 октомври до 31 декември – 12,00 лв.
(2) Определя се дневен максимален размер на обезщетението за безработица за
2020 г. – 74,29 лв.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) Паричните обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, отпуснати с начална дата
от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г.
включително, се изплащат за срок 7 месеца.
(2) Срокът по ал. 1 се прилага и за паричните
обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 4
от Кодекса за социално осигуряване, чийто
срок не е изтекъл към 1 октомври 2020 г.
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§ 3. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за корпоративното подоходно облагане
(обн., ДВ, бр. 96 от 2019 г.; изм., бр. 18 и 44
от 2020 г.) в § 38, ал. 2 думите „В тримесечен
срок от влизането в сила на измененията и
допълненията в наредбите по ал. 1“ се заменят
с „В срок до 31 декември 2020 г.“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 17 септември 2020 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
6966

РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на омбудсмана на
Република България през 2019 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за
омбудсмана
РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2019 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 24 септември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7039

РЕШЕНИЕ

по Доклада на Междуведомствената комисия
за експортен контрол и неразпространение
на оръжията за масово унищожение към
министъра на икономиката за 2019 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за
експортния контрол на продукти, свързани
с отбраната, и на изделия и технологии с
двойна употреба
РЕШИ:
Приема Доклада на Междуведомствената
комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение
към министъра на икономиката за 2019 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 23 септември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7040
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за определяне размера на линията на бедност
за страната за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя от 1 януари
2021 г. размер на линията на бедност за страната 369 лв.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 1, ал. 3 от Методиката за определяне
на линията на бедност за страната, приета с
Постановление № 241 на Министерския съвет
от 2019 г. (ДВ, бр. 76 от 2019 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7056

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266
ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
обхвата и методологията за извършване на
оценка на въздействието, приета с Постановление № 301 на Министерския съвет от 2016 г.
(обн., ДВ, бр. 91 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 5 от
2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Частичната предварителна оценка на въздействието се извършва съгласно
образеца в приложение № 1 и има следното
минимално съдържание:
1. описание на проблема/проблемите, които биха обосновали действие от страна на
държавните органи;
2. описание на определените цели при
решаването на поставените проблеми по
конкретен и измерим начин и когато е приложимо – времеви график за постигането им;
3. определените заинтересовани страни,
включително вида и категорията на малките
и средните предприятия;
4. определените възможни варианти за
действие, включително вариант „Без действие“;
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5. анализ на всички потенциални значителни икономически, социални и екологични
въздействия и на специфичните въздействия
в резултат от изпълнението на всеки вариант
по т. 4, включително върху всяка група от
заинтересованите страни;
6. представяне на резултатите от сравн яване на вариан т и те по т. 4 и тех ни те
потенциа лни въздейст ви я по к ри терии те
ефективност, ефикасност и съгласуваност;
7. описание на препоръчителния вариант
за действие за решаване на всеки поставен
проблем и потенциалните му въздействия;
8. информация дали административната тежест за физическите и юридическите
лица ще се увеличи, или ще се намали при
изпълнението на препоръчителния вариант
по всеки поставен проблем;
9. информаци я да ли се създават нови
регулаторни режими, или дали се засягат
съществуващи режими и услуги при изпълнението на препоръчителни я вариант по
всеки поставен проблем;
10. информация дали се създават нови
регистри при предприемане на действия по
изпълнението на препоръчителния вариант
по всеки поставен проблем;
11. информация за въздействие върху микро-, малките и средните предприятия при
изпълнението на препоръчителния вариант
по всеки поставен проблем;
12. информация за потенциалните рискове
при изпълнението на препоръчителния вариант по всеки поставен проблем;
13. информация за проведени или предстоящи консултации със заинтересованите
страни;
14. информация за това дали приемането
на нормативния акт произтича от правото
на Европейския съюз;
15. преценка дали се изисква извършване на цялостна предварителна оценка на
въздействието поради очаквани значителни
последици;
16. приложения;
17. информационни източници, които са
послужили за извършването на предварителната оценка на въздействието;
18. подпис на директора на дирекцията,
която е отговорна за извършване на предварителната оценка на въздействието.“
§ 2. В чл. 22, ал. 1 след думите „и се
изготвя съгласно“ се добавя „образеца в“.
§ 3. В чл. 26 след думите „приложение
№ 3“ се поставя точка и текстът докрая се
заличава.
§ 4. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28 (1) За извършване на цялостна
предварителна оценка на въздействието се
използват следните методи:
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1. анализ на разходите и ползите – метод
за оценка на проекти на нормативни актове
посредством сравняване на техните разходи
и ползи, които са измерени в стойност (парични единици);
2. анализ на ефективността на разходите – метод за оценка на проекти на нормативни
актове според количеството полза от 1 лев
разходи/разходите за единица полза;
3. мултикритериен анализ – метод за оценка на проекти на нормативни актове върху
основата на специален набор от критерии,
които са свързани с набелязаните цели;
4. други методи.
(2) Изборът на метод се мотивира.
(3) За оценка на административната тежест
се използва моделът на стандартните разходи – методологическа рамка за измерване на
разходите за изпълнение на задълженията за
предоставяне на информация.“
§ 5. Членове 35 – 37 се изменят така:
„Чл. 35. Извършването на последваща
оценка на въздействието включва:
1. определяне на целите на оценката;
2. същинско извършване на оценката;
3. обобщаване на оценката;
4. разп рост ранение на резул тат и те от
оценката.
Чл. 36. Целите на последващата оценка
на въздействието могат да са свързани с периодичен преглед на прилагането на нормативния акт, с резултатите от регулирането на
конкретна част от съответните обществени
отношения, със съответствието с определени
конституционни или законови положения, с
изводи относно последиците от прилагането
на акта чрез правилата, които са заложени
в него.
Чл. 37. (1) Същинското извършване на
оценката включва:
1. определяне на обхвата и структурата
на оценката;
2. определяне на заинтересованите страни
и събиране на данни;
3. анализ на данните и оценяване на въздействията;
4. формулиране на изводи.
(2) Определянето на обхвата и структурата
на оценката включва:
1. изследване на причините за приемането
или изменението на нормативния акт, при
което се:
а) вземат предвид използваните ресурси,
постигнатите резултати, последиците и въздействията от приемането или изменението
на нормативния акт;
б) вземат предвид причинно-следствените
връзки между приемането или изменението
му, последиците и въздействията от него,
промени в обществените отношения, промяна
в поведението на адресатите на акта и др.;
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в) изследват мотивите, съответно док ладът към проекта на нормативния акт преди
приемането му, частичната или ц ялостната
п редвари телна оценка на въ здейст виет о,
когато са извършени такива;
г) изследва съдебна практика, която е
свързана с нормативния акт;
2. определ яне на критерии за оценка,
които могат да бъдат:
а) постигане на целите – степента, в която
целите от приемането или изменението на
нормативния акт са постигнати, независимо дали това се дължи на прилагането на
нормативния акт;
б) ефективност – степента, в която пост и га не т о на цел и т е, кои т о са за ложен и
при приемането или изменението на нормативния акт, се дължи на прилагането на
нормативния акт;
в) ефикасност – постигането на целите,
заложени при приемането или изменението на нормативния акт, с минимално използване на ресу рсите при прилагането на
нормативния акт;
г) ус т ой ч и в о с т – с т епен т а н а т р а й но
решаване на идентифицираните проблеми,
вк лючително броя на промените в нормативния акт;
д) полезност – степента на удовлетво ряване на очаквани ята на адресатите на
нормативния акт;
3. определяне на въпроси за оценка.
(3) Определянето на заинтересованите
с т ра ни и съби ра нет о на да н н и вк л юч ва
идентифициране на адресатите и заинтересова н и т е л и ца на нормат и вн и я а к т и
оси г у ря ва не на о т носи м и т е за оцен к ата
данни, вк лючително чрез консултации със
заинтересованите страни.
(4) А нализът на данните вк лючва трансформаци ята им в информаци я, която е
не о бход и ма з а по с т и г а не н а це л и т е н а
оценката.
(5) Оценяването на въздействията от приемането или изменението на нормативния
акт се основава на анализа на събраните
данни. При оценяването на въздействията
и формирането на изводи се т ълк у ват и
обобщават анализираните данни, като се
п равя т съот вет ни те изчислени я, като се
използват самостоятелно или заедно някои
от следните методи/групи методи:
1. група прагматични методи, включително наблюдение на изпълнението и теория
на промяната като рамка за данни;
2. група методи за проу чване на казуси,
вк лючително чрез проследяване на процеса
и реалистично оценяване, анализ на съгласуваност и анализ на продължението, и
качествен сравнителен анализ;

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

3. група методи за изследване чрез контролни групи, които позволяват да се оцени
ефектът от нормативната промяна чрез сравнение на резултатите между равностойни
тестова и контролна група;
4. мултикритериен анализ – метод за последваща оценка на въздействието върху основата на специален набор от критерии, които
са свързани с набелязаните цели;
5. модел на стандартните разходи – методологическа рамка за измерване на разходите за
изпълнение на задълженията за предоставяне
на информация;
6. други методи.“
§ 6. Членове 38 – 40 се отменят.
§ 7. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. Обобщаването на оценката изисква
изготвянето на доклад. Докладът съдържа
резюме и основна част. Основната част на
доклада съдържа най-малко:
1. увод;
2. определените цели;
3. обхвата и стру кт у рата на оценката,
включително изследването на причините за
приемането или изменението на нормативния акт, определените критерии за оценка и
определените въпроси за проверка;
4. определените заинтересовани страни и
събраните данни, включително проведените
консултации със заинтересованите страни;
5. анализа на данните;
6. описание на въздействията и формулираните изводи въз основа на анализа на данните
и методите за тяхното тълкуване, обобщаване
и изчисляване, причините за техния избор;
7. начините, по които ще бъдат разпространени резултатите от оценката;
8. п репоръка за последващи дейст ви я
съгласно чл. 18б от Закона за нормативните
актове;
9. приложения.“
§ 8. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. Разпространението на резултатите
от оценката се извършва от органа по чл. 34,
като в срок до 30 дни от нейното извършване
оценката се публикува на интернет страницата
на администрацията, която го подпомага, и
се изпраща в администрацията на Министерския съвет за публикуването є на Портала за
обществени консултации.“
§ 9. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. В зависимост от резултатите от
последващата оценка на въздействието органът
по чл. 34 може да предлага отмяна, изменение или допълнение на нормативния акт и
да инициира извършването на предварителна
оценка на въздействието на предложените
промени.“
§ 10. Приложение № 1 към чл. 16 се изменя така:

оценка на въздействието органът по чл. 34 може да предлага
отмяна, изменение или допълнение на нормативния акт и да
инициира извършването на предварителна оценка на въздействието
на предложените промени.“
С Т Р.
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„Приложение № 1

към чл. 16
„Приложение № 1 към чл. 16

Частична предварителна оценка на въздействието
Институция:

Нормативен акт:

……………………………

………………………….

O Не е включен в законодателна/оперативна

O Включен е в законодателната/оперативната

програма на Министерския съвет

програма на Министерския съвет за:
………………………………………………

Лице за контакт:

Телефон и ел. поща:

………………………….

………………………….

1. Проблем/проблеми за решаване:
Проблем 1 „ … “
…………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………..
Проблем 2 „ … “
…………………………………………………………………..………………………..………………
…………………………………………………………………………………………….……………..
Проблем n „ … “
……………………………………………..……………………………………..………………………
………………………………………………………………….………………………………………..
1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности.
1.2. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа
и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).
1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/ите.
1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС.
1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите
от тях?

2. Цели:
Цел 1 „ … “
……………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………...………………………………..
Цел 2 „ … “
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…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………..………………………………..
Цел n „ … “
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен
график за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на
действащите стратегически документи.

3. Заинтересовани страни:
1. … - бр.
…………………………………………………………………………...………..……………………….
2. … - бр.
…………………………………………………………………………...………..………………………
n. … - бр.
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по извършване на частичната
предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху
които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени
организации, граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.).

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:
4.1. По проблем 1:
Вариант 1 „Без действие“:
Описание:
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

Въздействия върху малките и средните предприятия: …………………………...……………..
…………………………………………………………………………...………..………………………
Административна тежест: ………………………………………………...………………………….
…………………………………………………………………………...………..………………………
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „ … “:
Описание:
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: ………………………………………….
…………………………………………………………………………...………..………………………
Административна тежест: ……………………………………………………………...…………….
…………………………………………………………………………...………..………………………
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант n „ … “:
Описание:
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
…………………………………………………………………………...………..………………………
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…………………………………………………………………………...………..………………………
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..…………………….
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: ………………………………………….
…………………………………………………………………………...………..………………………
Административна тежест: ……………………………………..…………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

4.2. По проблем 2:
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте Раздел 4.1.

4.n. По проблем n:
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте Раздел 4.1.

5. Сравняване на вариантите:
Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.
5.1. По проблем 1:

Ефективност

Цел 1: …

Ефикасност

Цел 1: …

Съгласув
аност

Вариант
„Без действие“

Цел 1: …

Цел 2: …
Цел 3: …

Цел 2: …
Цел 3: …

Цел 2: …

Вариант 1

Вариант 2

Вариант n

С Т Р.
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Цел 3: …
1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия.
1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за сравняване на вариантите:
ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението;
ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко
разходи;
съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи.

5.2. По проблем 2:
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте таблицата за всеки отделен проблем.

5.n. По проблем n:
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте таблицата за всеки отделен проблем.

6. Избор на препоръчителен вариант:
По проблем 1: Вариант n „ … “
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
По проблем 2: Вариант n „ … “
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
По проблем 3: Вариант n „ … “
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми.

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):
O Ще се увеличи
O Ще се намали
O Няма ефект
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант за решаване на всеки проблем.
1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?
O Да
…………………………………………………………………………...………..………………………
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…………………………………………………………………………...………..………………………
O Не
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант.
1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за
отделна сделка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с постигането на целите).
1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10-12 от Закона за дейностите по предоставяне
на услуги.
1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната.

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант
(включително по отделните проблеми) ?
O Да
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
O Не
Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова
инфраструктура.

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и
средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?
O Актът засяга пряко МСП
O Актът не засяга МСП
Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант.

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по
отделните проблеми):
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на
съдебни спорове и др.

7. Консултации:
O Проведени са консултации
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………

Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително на
ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др.

O Предстоят обществени консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове
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…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете
консултационни процедури.

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
O Да
O Не
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на
въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.

9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради
очаквани значителни последици?
O Да
O Не
(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)

10. Приложения:
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
Приложете необходимата допълнителна информация и документи.

11. Информационни източници:
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………

Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на отделните варианти и при
избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др.

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването
на частичната предварителна оценка на въздействието:

Име и длъжност: …
Дата: …
Подпис: …
„“
§ 11. Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1
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§ 11. Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 22, ал. 1

РЕЗЮМЕ НА ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Институция:

Нормативен акт:

……………………………

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

Период на извършване на оценката:

O Национално

……………………………

O Национално и европейско

O Европейско

O Международно
От какво ниво възниква необходимостта от предприемане на
действието?

Лице за контакт:

Телефон и ел. поща:

………………………….

………………………….
1. Проблеми, цели и варианти на действие

1.1. Проблем/проблеми за решаване:
Проблем 1 „ … “
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
Проблем 2 „ … “
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
Проблем n „ … “
…………………………………………………………………………...………..………………………
…………………………………………………………………………...………..………………………
1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности.
1.2. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа
и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).
1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите.
1.4. Посочете задължителните действия, които произтичат от нормативни актове от по-висока степен или такива от правото на ЕС.
1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите
от тях?

1.2. Цели:
Цел 1 „ … “
…………………………………………………………………………...………..…………………….
…………………………………………………………………………...………..…………………….
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Цел 2 „ … “
…………………………………………………………………………...………..…………………….
…………………………………………………………………………...………..…………………….
Цел n „ … “
…………………………………………………………………………...………..…………………….
…………………………………………………………………………...………..…………………….
Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен
график за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на
действащите стратегически документи.

1.3. Варианти за действие:
1.3.1. По проблем 1:
Вариант „Без действие“:
…………………………………………………………………………...………..…………………….
…………………………………………………………………………...………..…………………….
Вариант 1 „ … “:
…………………………………………………………………………...………..…………………….
…………………………………………………………………………...………..…………………….
Вариант 2 „ … “:
…………………………………………………………………………...………..…………………….
…………………………………………………………………………...………..…………………….
Вариант n „ … “:
…………………………………………………………………………...………..…………………….
…………………………………………………………………………...………..…………………….
Посочете изследваните варианти, включително алтернативи на предприемането на нормативна промяна.

1.3.2. По проблем 2:
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте раздел 1.3.1.

1.3.n. По проблем n:
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте раздел 1.3.1.

2. Препоръчителен вариант
2.1. По проблем 1:
Вариант n „ … “
Описание:
…………………………………………………………………………...………..…………………….
…………………………………………………………………………...………..…………………….
Положителни (икономически/социални/икономически) въздействия в тригодишна
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перспектива:
…………………………………………………………………………...………..…………………….
…………………………………………………………………………...………..…………………….
Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на положителните въздействия, включително върху всяка заинтересована
страна/група заинтересовани страни.

Отрицателни (икономически/социални/икономически) въздействия в тригодишна
перспектива:
…………………………………………………………………………...………..…………………….
…………………………………………………………………………...………..…………………….
Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на отрицателните въздействия, включително върху всяка заинтересована
страна/група заинтересовани страни.

Специфични въздействия в тригодишна перспектива:
-

Въздействия върху малките и средните предприятия:

…………………………………………………………………………...………..…………………….
…………………………………………………………………………...………..…………………….
Посочете дали има микро-, малки или средни предприятия, които са изключени от новите правила, въведени с предложението.
Посочете разпределението на разходите между микро-, малките и средните предприятия.

-

Административна тежест:

…………………………………………………………………………...………..…………………….
…………………………………………………………………………...………..…………………….
Посочете промяната в административната тежест за заинтересованите страни.
Посочете дали се създават нови регулаторни режими или регистри, както и дали се засягат съществуващи регулаторни режими и регистри.
Посочете дали предложението надхвърля минималните изисквания за административна тежест на ЕС.

Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант:
…………………………………………………………………………...………..…………………….
…………………………………………………………………………...………..…………………….
Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, които са различни от отрицателните въздействия, например
възникване на съдебни спорове и др.

2.2. По проблем 2:
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте раздел 2.1.

2.n. По проблем n:
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте раздел 2.1.

3. Разходи и ползи от вариантите за действие
3.1. По проблем 1:

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

Варианти за действие:

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

Общи годишни разходи

Общи годишни ползи

Препоръчителен вариант:
Вариант „ … “
Вариант „ … “:
Вариант „ … “:
Вариант „ … “:
Опишете качествено и количествено всички значителни разходи и ползи на годишна база и коя
от заинтересованите страни ще ги понесе. Използвайте приблизителни цифри и диапазони,
включително парични разходи (в лв.).

3.2. По проблем 2:
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте раздел 3.1.

3.n. По проблем n:
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте раздел 3.1.

4. Проведени консултации
Консултации:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително на
ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др.

5. Привеждане в действие и изпълнение
От коя дата предложението влиза в сила?

..............................................
ден/месец/година

Коя институция ще отговаря за изпълнението на предложението и за контрола?

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Посочете отговорната институция за изпълнението на предложението. Посочете дали предложението предвижда разходи за отговорната
или друга институция?

Име, длъжност и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването на
цялостната предварителна оценка на въздействието:
Име и длъжност: …
Дата: …
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Подпис: ……
Подпис:
„“„

§ 12. Приложение № 3 към чл. 26 се изменя така:

12. Приложение
Приложение №№ 33 към
към чл.
чл. 26
26 се
се изменя
изменя така:
така: „Приложение № 3
§§ 12.
към чл. 26

„Приложение №№ 33 към
към чл.
чл. 26
26
„Приложение
КОНСУЛТАЦИОНЕНДОКУМЕНТ
ДОКУМЕНТ
КОНСУЛТАЦИОНЕН
ОСНОВНАИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯЗА
ЗАКОНСУЛТАЦИЯТА
КОНСУЛТАЦИЯТА
1.1.ОСНОВНА

Въведение:
1.1. Въведение:
1.1.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Целинанаконсултацията:
консултацията:
1.2. Цели
1.2.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Консултационенпроцес:
процес:
1.3. Консултационен
1.3.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Относимидокументи
документииинормативни
нормативниактове:
актове:
1.4. Относими
1.4.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ОПИСАНИЕНА
НАПРЕДЛОЖЕНИЕТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
2.2.ОПИСАНИЕ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ВЪПРОСИЗА
ЗАОБСЪЖДАНЕ
ОБСЪЖДАНЕ
3.3.ВЪПРОСИ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ДОКУМЕНТИ,СЪПЪТСТВАЩИ
СЪПЪТСТВАЩИКОНСУЛТАЦИЯТА
КОНСУЛТАЦИЯТА
4.4.ДОКУМЕНТИ,
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

„„

“
Заключителна разпоредба
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА
РАЗПОРЕДБА
§ 13. (1) ПостановлениетоЗАКЛЮЧИТЕЛНА
влиза в сила от 1 януари
2021 г.
РАЗПОРЕДБА
(2) За постъпилите до 31 декември 2020 г. за съгласуване в администрацията на Министерския съвет предварителни оценки на въздействието се прилагат досегашният ред и образци.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
7074
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РЕШЕНИЕ № 663
ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Кранево – централен“, община Балчик, област Добрич
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604
на Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за
утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане
на конкурс за определяне на концесионер на
морски плаж (необнародвано), изменено с
Решение № 682 на Министерския съвет от
2019 г., и мотивиран доклад на министъра
на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект, изключителна държавна
собственост – морски плаж „Кранево – централен“, община Балчик, област Добрич,
наричан по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Кранево – централен“, обособена част от
крайбрежната плажна ивица, с обща площ
30 333 кв. м, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 39459.25.520 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Кранево,
община Балчик, област Добрич, одобрени със
Заповед № 300-5-74 от 15 септември 2003 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра, изменени със Заповед № КД-1408-1478 от 30 октомври 2008 г. на началника
на Службата по геодезия, картография и
кадаст ър – гр. Добрич, индивидуализиран
съгласно данните в Акт за изключителна
държавна собственост № 1066 от 3 декември
2008 г. и специализираната карта и регистър
на морски плаж „Кранево – централен“, приета с Протокол № 4/14 от 15 февруари 2013 г.
на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от
16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
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пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване на придвижването
и ползването на плажните услуги от хората с
увреждания и е с размер 26 248 кв. м, с точки,
определящи активната плажна площ от № 1
до № 154 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.3. В активната плажна площ на морски
плаж „Кранево – централен“ не са включени:
общата площ на 7 затревени площи в размер
2465 кв. м, общата площ на обектите на инфраструктурата в размер 1620 кв. м, представляващи: пешеходни алеи с площ 1571 кв. м,
бетонова площадка с площ 6 кв. м, 3 стълби
с обща площ 24 кв. м, както и площта между
затревени площи с номера по специализираната карта – обект № 11 и обект № 13, в
размер 19 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 482 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж
от № 1 до № 84 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с договора за концесия или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които
са поставени и които ще бъдат поставени
върху обекта на концесията от концесионера,
необходими за здравното и медицинското
обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното спасяване,
по обезопасяване на прилежащата акватория,
за спортно-развлекателна дейност, и заведения
за бързо обслужване, определени с договора
за концесия;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с договора за концесия;
1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, която осигурява безпрепятствено, нормално и
безопасно функциониране на обекта на концесията или на предоставянето на услугите,
предмет на концесията, извън посочените
принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва задължителните дейности по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да предоставя плажни услуги при
условията и по реда на договора за концесия
срещу правото му да получава приходи от
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потребителите на услугите или от трети лица
и задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техническата инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на договора за концесията, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на договора за концесия и
срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Договорът за концесия влиза в сила един
месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
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7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посетителите, със зоните, в които концесионерът
е разположил плажни принадлежности за
възмездно предоставяне на посетителите на
морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията съгласно действащото законодателство и
договора за концесия;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по договора за концесия:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръ
жения на техническата инфраструктура с
временни връзки, или да осигури по друг
начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение
следва се конкретизира в договора за концесия;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата аква-
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тория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и което може
да бъде разрешено само след одобряване съгласно изискванията на Закона за опазване
на околната среда и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с договора за концесия и нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение и за добро
изпълнение на задълженията по договора за
концесия;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци, извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по договора за концесия;
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8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред и с
последици, определени с договора за концесия;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
договора за концесия на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия
и по ред, определени с договора за концесия;
8.2.19. при прекратяване на договора за
концесия да предаде обекта на концесията
на министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
договора за концесия, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“, обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери,
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера;
8.2.22 да спазва изискванията на защитена
зона по директивата за опазване на дивите
птици BG0002082 „Батова“.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
договора за концесия;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
договора за концесия;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
договора за концесия, в т. ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на договора
за концесия;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни обстоятелства, чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
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8.3.8. по ред, определен с договора за
концесия, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на договора за
концесия да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
договора за концесия;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера
по договора за концесия и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по договора за концесия, да
наема подизпълнители за извършване и/или
за предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
договора за концесия:
10.1. За всяка календарна година от действието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
договора, потвърдени безусловни неотменяеми
банкови гаранции, издадени от финансови
институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция за
цялостно изпълнение на договора в размер,
равен на размера на предложеното от него
концесионно възнаграждение, с включен ДДС;
10.1.2. за всяка пълна календарна година
от срока на концесията гаранциите по т. 10.1
са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение в размер, равен на
размера на концесионното възнаграждение,
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което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора в размер 50 на сто
от размера на концесионно възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с договора за концесия.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията, без гратисен период при условия
и по ред, определени с договора за концесия,
и платими по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи 20 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 111 559,03 лв.
без ДДС, определен съгласно методика, приета
от Министерския съвет, въз основа на базата
за изчисляване – в левове, и на размера на
отчисления от базата 5,70 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение се определя съгласно
класираната на първо място оферта, но не е
по-малък от 5,70 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер, не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в срок
до един месец от влизането в сила на договора
за концесия; първото годишно концесионно
възнаграждение обезпечава периода от датата
на влизане в сила на договора за концесия
до края на същата календарна година и за
периода от 1 януари на последната календарна
година, през която договорът за концесия е в
сила, до датата на изтичане срока на договора;
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11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към договора за концесия – неразделна част от него, се изготвя
сп ра вка за вся ко д ъ л ж и мо кон цесион но
възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в договора
за концесия или в допълнително споразумение
към него изисквания, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите
по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна
собственост, стават собственост на държавата
от момента на възникването им, а собствеността върху приращенията и подобренията
на обекта на концесията или върху негова
принадлежност, които са частна държавна
собственост, се урежда с договора за концесия.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подоб
рение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания,
свързани с националната сигурност и отбраната на страната. При промяна на това об-
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стоятелство страните по договора за концесия
следва да сключат допълнително споразумение
по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007
и/или ISO 45001:2018, и ISO 13009:2015 с обхват
за морски плажове, като в противен случай
не се допуска до участие в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави доказателства за осигу ряването или
за наличието и за произхода на средствата,
необходими за изпълнение на предложената
от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на един
чадър и един шезлонг в зоната за платени
плажни принадлежности за срока на концесията – с относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции, свързани с организация на спортно-развлекателни
дейности на морския плаж – с относителна
тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 55 779,52 лв. под формата
на внесен депозит или банкова гаранция,
платима съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
22. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7017
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РЕШЕНИЕ № 664
ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Кранево юг – 1“,
община Балчик, област Добрич
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604
на Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за
утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане
на конкурс за определяне на концесионер на
морски плаж (необнародвано), изменено с
Решение № 682 на Министерския съвет от
14 ноември 2019 г. и мотивиран доклад на
министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект, изключителна държавна
собственост – морски плаж „Кранево юг – 1“,
община Балчик, област Добрич, наричан понататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Кранево юг – 1“, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ 3173 кв. м,
съставляващ поземлен имот с идентификатор 39459.25.407 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землището на
с. Кранево, община Балчик, област Добрич,
одобрени със Заповед № 300-5-74 от 15.09.2003 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра, изменени със Заповед № 18–5291
от 22.04.2014 г. на началника на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Добрич,
индивидуализиран съгласно данните в Акт за
изключителна държавна собственост № 1227
от 17.09.2011 г. и специализираната карта и
регистър на морски плаж „Кранево – юг“,
приета с Протокол № 4 от 14-15.02.2013 г.
на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от
16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни
принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки,
удобно използване на преместваемите обекти
и улесняване придвижването и ползването на
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плажните услуги от хората с увреждания, и
е с размер 3018 кв. м и с точки, определящи
активната плажна площ, от № 1 до № 31 в
Координатна система „Българска геодезическа
система 2005“.
1.3. В активната плажна площ на морски
плаж „Кранево юг – 1“ не са включени: общата площ на обектите на инфраструктурата
в размер 61 кв. м, представляващи: канал с
площ в размер 8,34 кв. м (обект с № 12 по
специализираните регистри), бетонови площадки, съответно с площи в размер 8,04 кв. м
и 38,27 кв. м (обект № 10 и обект № 11 по
специализираните регистри), шахта с площ в
размер 5,95 кв. м (обект с № 8 по специализираните регистри) и общата площ, заета от
затревени площи, в размер 94 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 80 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 9 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с договора за концесия или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които
ще бъдат поставени върху обекта на концесията
от концесионера, необходими за здравното и
медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, за осигуряване на водното
спасяване, за обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, която осигурява безпрепятствено, нормално и
безопасно функциониране на обекта на концесията или на предоставянето на услугите,
предмет на концесията, извън посочените
принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва задължителните дейности по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да предоставя плажни услуги при
условията и по реда на договора за концесия
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица
и задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение към концедента.
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2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техническата инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на договора за концесия, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на договора за концесия
и срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Договорът за концесия влиза в сила един
месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посетителите, със зоните, в които концесионерът
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е разположил плажни принадлежности за
възмездно предоставяне на посетителите на
морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията съгласно действащото законодателство и
договора за концесия;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по договора за концесия:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръ
жения на техническата инфраструктура с
временни връзки, или да осигури по друг
начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство като това задължение
следва се конкретизира в договора за концесия;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
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дейности, предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо в
обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда
и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с договора за концесия и нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение и за добро
изпълнение на задълженията по договора за
концесия;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство
и/или поставянето на неодобрени преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на
концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по договора за концесия;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред и с
последици, определени с договора за концесия;
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8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
договора за концесия на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия
и по ред, определени с договора за концесия;
8.2.19. при прекратяване на договора за
концесия да предаде обекта на концесията
на министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
договора за концесия, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери,
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера;
8.2.22 да спазва изискванията на защитена
зона по директивата за опазване на дивите
птици BG0002082 „Батова“.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
договора за концесия;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
договора за концесия;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
договора за концесия, в т. ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на договора
за концесия;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с договора за
концесия, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
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8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на договора за
концесия да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3 плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
договора за концесия;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера
по договора за концесия и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по договора за концесия, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
договора за концесия:
10.1. За всяка календарна година от действието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
договора, потвърдени безусловни неотменяеми
банкови гаранции, издадени от финансови
институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизане в сила на договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция за
цялостно изпълнение на договора в размер,
равен на размера на предложеното от него
концесионно възнаграждение с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка пълна календарна година
от срока на концесията гаранциите по т. 10.1
са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение – в размер, равен
на размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година с включен ДДС;
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10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер на 50 на сто
от размера на концесионно възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с договора за концесия.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията без гратисен период, при условия
и по ред, определени с договора за концесия
и платими по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи 20 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 21 742,79 лв.
без ДДС, определено съгласно методика,
приета от Министерския съвет, въз основа
на база за изчисляване в левове и на размер
на отчисления от базата 10,30 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не може
да бъде по-малък от 10,30 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер, не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в срок
до един месец от влизането в сила на договора
за концесия; първото годишно концесионно
възнаграждение обезпечава периода от датата
на влизането в сила на договора за концесия
до края на същата календарна година и за
периода от 1 януари на последната календарна
година, през която договорът за концесия е в
сила, до датата на изтичане срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(1.01. – 31.12) от срока на концесията кон-
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цесионерът заплаща годишно концесионно
възнаграждение с ДДС на две равни вноски
в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение к ъм договора за
концесия, неразделна част от него, се изготвя справка за всяко дължимо концесионно
възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в договора
за концесия или в допълнително споразумение
към него изисквания, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите
по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна
собственост, стават собственост на държавата
от момента на възникването им, а собствеността върху приращенията и подобренията
на обекта на концесията или върху негова
принадлежност, които са частна държавна
собственост, се урежда с договора за концесия.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания,
свързани с националната сигурност и отбраната на страната. При промяна на това об-
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стоятелство страните по договора за концесия
следва да сключат допълнително споразумение по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на услугите, предмет на концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007
и/или ISO 45001:2018, и ISO 13009:2015 с обхват
за морски плажове, в противен случай не се
допуска до участие в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави
доказателства за осигуряването или наличието
и за произхода на средствата, необходими за
изпълнение на предложената от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на 1 чадър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции, свързани
с подобряване на облика на морския плаж – с
относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 10 871,40 лв. под формата
на внесен депозит или банкова гаранция,
платима съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
22. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7018
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РЕШЕНИЕ № 665
ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Офицерски – запад“, община Варна, област Варна
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604
на Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за
утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане
на конкурс за определяне на концесионер на
морски плаж (необнародвано), изменено с
Решение № 682 на Министерския съвет от
14 ноември 2019 г. и мотивиран доклад на
министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект, изключителна държавна
собственост – морски плаж „Офицерски – запад“, община Варна, област Варна, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Офи церск и – за па д“, обособена час т о т
крайбрежната плажна ивица, с обща площ
10 461 кв. м, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 10135.2561.15 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землището
на гр. Варна, община Варна, област Варна,
одобрени със Заповед № РД-18-92 от 14 октомври 2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно данните в
Акт за изключителна държавна собственост
№ 1512 от 11 май 2015 г. и специализираната
карта и регистър на морски плаж „Офицерски“,
приета с Протокол № 5/12 от 13 февруари
2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба
№ 1 от 16 септември 2008 г. за създаването
и поддържането на специализираните карти
и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлеж ности, свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и
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ползването на плажните услуги от хората с
увреждания и е с размер 9936 кв. м, с точки,
определящи активната плажна площ, от № 1
до № 40 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.3. В активната плажна площ на морски
плаж „Офицерски – запад“ не са включени:
общата площ на обектите на инфраструктурата в размер 320 кв. м, представляващи
бетонова площадка с площ в размер 3 кв. м
и асфалтова алея с площ в размер 317 кв. м,
затревени площи в размер 103 кв. м, площта,
заета от каменист плаж, в размер 82 кв. м, и
временно заливаеми площи в размер 20 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 293 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 45 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с договора за концесия или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които
ще бъдат поставени върху обекта на концесията
от концесионера, необходими за здравното и
медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, за осигуряване на водното
спасяване, за обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, която осигурява безпрепятствено, нормално и
безопасно функциониране на обекта на концесията или на предоставянето на услугите,
предмет на концесията, извън посочените
принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва задължителните дейности по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да предоставя плажни услуги при
условията и по реда на договора за концесия
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица
и задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
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временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техническата инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на договора за концесия, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на договора за концесия и
срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Договорът за концесия влиза в сила един
месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посетителите със зоните, в които концесионерът
е разположил плажни принадлежности за
възмездно предоставяне на посетителите на
морския плаж;
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7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията съгласно действащото законодателство и
договора за концесия;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по договора за концесия:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръ
жения на техническата инфраструктура с
временни връзки, или да осигури по друг
начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение
следва се конкретизира в договора за концесия;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство,
в случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности, предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
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попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и може да бъде
разрешено само след одобряване съгласно
изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за биологичното
разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
отвеждането им до съществуваща канализационна система при недопускане изтичането
на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с договора за концесия и нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение и за добро
изпълнение на задълженията по договора за
концесия;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство
и/или поставянето на неодобрени преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на
концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж или да увредят околната
среда чрез допускане на движение на моторни
превозни средства, провеждане на офроуд
състезания, изхвърляне на отпадъци извън
определените за това места, добив на пясък
и разполагане на каравани и палатки върху
морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по договора за концесия;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред и с
последици, определени с договора за концесия;
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8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението
на договора за концесия на отговорните за
това лица и да осигу рява информация и
достъп за осъществяването на контрола от
оправомощени представители на концедента
при условия и по ред, определени с договора
за концесия;
8.2.19. при прекратяване на договора за
концесия да предаде обекта на концесията
на министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
договора за концесия, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери,
не по-големи от предложените в офертата,
на риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
договора за концесия;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
договора за концесия;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
договора за концесия, в т. ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на договора
за концесия;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с договора за
концесия, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
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8.3.9. след прекратяване на договора за
концесия да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3 плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
договора за концесия;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера
по договора за концесия и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по договора за концесия, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
договора за концесия:
10.1. За всяка календарна година от действието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
договора, потвърдени безусловни неотменяеми
банкови гаранции, издадени от финансови
институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция за
цялостно изпълнение на договора в размер,
равен на размера на предложеното от него
концесионно възнаграждение с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка пълна календарна година
от срока на концесията гаранциите по т. 10.1
са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение – в размер, равен
на размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер 50 на сто
от размера на концесионно възнаграждение,
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което е дължимо в предходната календарна
година с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с договора за концесия.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията, без гратисен период, при условия
и по ред, определени с договора за концесия
и платими по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи 20 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 13 932,91 лв.
без ДДС, определено съгласно методика,
приета от Министерския съвет, въз основа
на база за изчисляване в левове и на размер
на отчисления от базата 1,9 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не може
да бъде по-малък от 1,9 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер, не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. п ърво т о г од и ш но кон цесион но
възнаграждение се заплаща на една вноска
в срок до един месец от влизането в сила на
договора за концесия; първото годишно концесионно възнаграждение обезпечава периода
от датата на влизане в сила на договора за
концесия до края на същата календарна година и за периода от 1 януари на последната
календарна година, през която договорът за
концесия е в сила, до датата на изтичане
срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(1 януари – 31 декември) от срока на концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение к ъм договора за
концесия, неразделна част от него, се изготвя справка за всяко дължимо концесионно
възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в договора
за концесия или в допълнително споразумение
към него изисквания, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство, както и определените със Заповед № РД9Р-0025 от 28 декември
2011 г. на министъра на културата режими
за опазване на недвижима културна ценност
„Историческо ядро на морската градина във
Варна“.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна
собственост, стават собственост на държавата
от момента на възникването им, а собствеността върху приращенията и подобренията
на обекта на концесията или върху негова
принадлежност, които са частна държавна
собственост, се урежда с договора за концесия.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
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15.5. Не са налице специфични изисквани я, свързани с национа лната сиг у рност
и отбраната на страната. При промяна на
това обстоятелство страните по договора за
концесия следва да сключат допълнително
споразумение по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на услугите, предмет на концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007
и/или ISO 45001:2018, и ISO 13009:2015 с обхват
за морски плажове, в противен случай не се
допуска до участие в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави
доказателства за осигуряването или наличието
и за произхода на средствата, необходими за
изпълнение на предложената от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна тежест 50 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на 1 чадър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 50 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 6966,46 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция, платима
съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
22. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
7019
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РЕШЕНИЕ № 667
ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясъци и чакъли, от находище
„Кайметлий“, разположено в землището на
с. Величково, община Пазарджик, област
Пазарджик, на „ТОТ-8“ – ЕООД, гр. София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, § 88 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и
мотивирано предложение на министъра на
енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства
(ЗПБ) – строителни материали – пясъци и
чакъли, от находище „Кайметлий“, разположено в землището на с. Величково, община
Пазарджик, област Пазарджик, описано в Акт
за изключителна държавна собственост № 1579
от 16 август 2016 г., утвърден от министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
221,3 дка, която съвпада с площта на утвърдените запаси и е индивидуализирана с координатите на точките от № 1 до № 4 в координатна
система „БГС 2005“, тип на координатите:
UTM, зона: 35, съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „ТОТ-8“ –
ЕООД, гр. София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 508 от 4 януари
2016 г., издадено от министъра на енергетиката.
6. Концесията се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или
одобряване от министъра на енергетиката на
проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени
въз основа на мерките и условията в Решение
по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) № 1-1/2015 г. на директора на
Регионалната инспекция по околната среда
и водите (РИОСВ) – Пазарджик. Решението
е приложение, неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1.
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6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изиск
вания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита, съгласно § 1,
т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда,
приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.), и
да не предизвиква нарушаване на здравните
изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната
разпоредба на Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и забраните
и ограниченията в Планa за управление на
речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. за Източнобеломорски район около съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване, за които
няма определена санитарно-охранителна зона;
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение
на задълженията по концесията не се изискват
задължителни подобрения в находището.
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6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ
и пътните връзки между миннодобивния обект
и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концесията подземни богатства –
пясъци и чакъли;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Кайметлий“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация за находището
по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрени проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
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7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, одобрен от министъра на
енергетиката;
7.2.2. да внася дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или одобряване на министъра на
енергетиката, а при необходимост – и на други
компетентни държавни органи, при условия,
по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богатства, разработен в съответствие с мерките и
условията в Решение по ОВОС № 1-1/2015 г.
на директора на РИОСВ – Пазарджик; след
съгласуването му цялостният работен проект
става неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и/или допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Пазарджик, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околна среда преди съгласуването с министъра на енергетиката на измененията и/или
допълненията на цялостния работен проект
за добив и първична преработка;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряването му от министъра на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
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7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества пясъци
и чакъли и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите, включващ необходимите документи
и доказателства, удостоверяващи верността на
посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи, както и
при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по т. 1
при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
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7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция, резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията –
право на собственост, върху придобитата по
време на концесията геоложка и техническа
документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и
8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и/или по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията,
без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 11 600 лв. и се предоставя
не по-късно от 14 дни след датата на подписването на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
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8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранция по т. 8.1.1 или 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата
се договарят между страните в концесионния
договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане за
единица добито подземно богатство по т. 9.3 не
може да бъде по-нисък от стойността, получена
съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“ – пясък
и чакъл, и ал. 4 от методиката – приложение
№ 4 към чл. 11 от наредбата, и Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и последващите
му изменения.
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9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на база 30 на
сто от предвидения средногодишен добив за
срока на концесията – 8788 тона/шестмесечие
добити пясъци и чакъли и предвидени стойности за единица добито подземно богатство
съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с
допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за тяхното определяне.
9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по бюджета
на Община Пазарджик част от извършеното
концесионно плащане в размер 50 на сто без
ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „ТОТ-8“ – ЕООД,
гр. София, в срок до 6 месеца от влизане в сила
на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред и да представлява държавата
по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Кайметлий“ в координатна система „БГС 2005“,
тип на координатите: UTM, зона: 35
№

X (м)

Y (м)

1.

4677731.9

271434.2

2.

4677738.7

272505.5

3.

4677528.8

272508.7

4.
7073

4677528.4

271437.5
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера
на основните месечни възнаграждения на
държавните служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи и размера на началните
и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
(обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 4,
16, 69 и 106 от 2018 г. и бр. 3 и 40 от 2020 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и
2 „А. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ С ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „II. Главни дирекции“ се създават
редове № от 37 до 48, със следните основни
месечни възнаграждения:
„
37. Тактически инспектор I степен

1 605

38. Тактически инспектор II степен

1 471

39. Тактически инспектор III степен

1 376

40. Тактически инспектор IV степен

1 332

41. Тактически инспектор V степен

1 297

42. Тактически инспектор VI степен

1 242

43. Експерт, специални операции I степен 1 605
44.

Експерт, специални операции
II степен

1 471

45.

Експерт, специални операции
III степен

1 376

46.

Експерт, специални операции
IV степен

1 332

47.

Експерт, специални операции
V степен

1 297

48.

Експерт, специални операции
VI степен

1 242

“
2. В наименованието на раздел „III. Териториални звена за обслужване на гр. София
в Главна дирекция „Национална полиция“
(ГДНП) и ГДБОП, Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) – София, и Столична
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (СДПБЗН)“, след думите „Главна
дирекция „Национална полиция“ (ГДНП)“ се
поставя запетая и се добавят думите „Главна
дирекция „Жандармерия, специални операции
и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ)“.
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3. В раздел „III. Териториални звена за обслужване на гр. София в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Главна дирекция
„Жандармерия, специални операции и борба с
тероризма“ (ГДЖСОБТ)“ и ГДБОП, Зонално
жандармерийско управление (ЗЖУ) – София,
и Столична дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ (СДПБЗН)“ се
създават редове № от 20 до 24 със следните
основни месечни възнаграждения:
„
20. Тактически инспектор III степен

1 359

21. Тактически инспектор IV степен

1 302

22. Тактически инспектор V степен

1 268

23. Тактически инспектор VI степен

1 242

“
4. В наименованието на раздел „V. Териториални звена в страната на ГДНП и ГДБОП“
след думите „ГДНП“ се поставя запетая и се
добавя „ГДЖСОБТ“.
5. В раздел „V. Териториа лни звена в
страната на ГДНП, ГДЖСОБТ и ГДБОП“ се
създават редове № от 14 до 19 със следните
основни месечни възнаграждения:
„
14. Тактически инспектор IV степен

1 297

15. Тактически инспектор V степен

1 263

16. Тактически инспектор VI степен

1 242

17.

Експерт, специални операции
IV степен

1 297

18.

Експерт, специални операции
V степен

1 263

19.

Експерт, специални операции
VI степен

1 242

“
6. В раздел „VII. Регионални дирекции
„Гранична полиция“ (РДГП)“ се създават
редове № от 20 до 22 със следните основни
месечни възнаграждения:
„
20. Тактически инспектор IV степен

1 297

21. Тактически инспектор V степен

1 263

22. Тактически инспектор VI степен

1 242

“
7. В раздел „VIII. Гранични полицейски
управления (ГПУ)“ се създават редове № 16
и 17 със следните основни месечни възнаграждения:
„
16. Тактически инспектор V степен

1 263

17. Тактически инспектор VI степен

1 242

“
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8. В раздел „XI. Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)“ се създават редове
№ от 19 до 22 със следните основни месечни
възнаграждения:
„
19. Тактически инспектор III степен 1 359
20. Тактически инспектор IV степен 1 302
21. Тактически инспектор V степен

1 268

22. Тактически инспектор VI степен 1 242
“
9. В раздел „XIII. Областни дирекции на
МВР (ОДМВР)“ се създават редове № 15а,
15б и 15в със следните основни месечни възнаграждения:
„
15а. Тактически инспектор IV степен

1 297

15б. Тактически инспектор V степен

1 263

15в. Тактически инспектор VI степен

1 242

“
10. Раздели „XV. Специализиран отряд за
борба с тероризма (СОБТ)“, „XVI. Териториални звена в страната на СОБТ“, „XXII.
Дирекция „Инспекторат“, „XXIII. Институт
по психология (ИП)“ и „XXIV. ИП (структурни звена със седалище в страната)“ се
заличават.
11. Създава се раздел „XXVII. Национален
институт по криминалистика и Институт по
психология (ИП)“:
„
XXII.

Национален институт по криминалистика и Институт по психология (ИП)

1.

Директор

2 008

2.

Заместник-директор

1 883

3.

Началник на отдел

1 838

4.

Началник на сектор

1 665

5.

Специалист I степен

1 569

6.

Специалист II степен

1 437

7.

Специалист III степен

1 342

8.

Специалист ІV степен

1 307

9.

Специалист V степен

1 267

10.

Специалист VІ степен

1 220

“
12. Създава се раздел „XXVIII. ИП (структурни звена в страната)“:
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„
XXII. ИП (структурни звена в страната)
1.

Началник на сектор

1 498

2.

Специалист ІV степен

1 267

3.

Специалист V степен

1 233

4.

Специалист VІ степен

1 220

11а.

Специалист, специални операции 990

11б.

Главен тактически полицай

“
§ 2. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1
и 2 „Б. ДЪРЖ АВНИ СЛУЖИТЕЛИ СЪС
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ“ се правят следните допълнения:
1. Създават се редове № 11а и № 11б със
следните основни месечни възнаграждения:
„
990

“
2. Създава се ред 14а за длъжността „Старши
командос/старши тактически полицай“ със
следното основно месечно възнаграждение:
„
14а. Старши командос/старши тактичес 979
ки полицай

“
3. Създават се редове № 22а и № 22б със
следните основни месечни възнаграждения:
„
22а. Командос

966

22б. Тактически полицай

966

“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1.10.2020 г.
Министър:
Христо Терзийски

7016

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ,
бр. 64 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2013 г.,
бр. 72 от 2015 г. и бр. 71 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 6 се създава ал. 6:
„(6) При насаждения с групова структура
на дървостоя отгледните сечи може да се
провеждат в групите с пълнота, по-голяма от
изискващата се за провеждане на съответната
отгледна сеч.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) С прочистките се създават условия за
подобряване на съставa, произходa, здравословното състояние и механичната стабилност
на дървостоя.“
2. В ал. 3 думите „Склопеността и пълнота“
се заменят с „Пълнотата“.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Прорежданията се провеждат в периода
на интензивен растеж на дърветата по височина
с цел осигуряване на благоприятни условия за
растежа им и подобряване и поддържане на
жизнеността и формиране на индивидуална
механична стабилност на дърветата.“
2. В ал. 2 думите „склопеността и“ се
заличават, а „бъдат по-малки“ се заменят с
„бъде по-малка“.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „устойчивост“ се заменя
със „стабилност“, а думите „и склопеността“
се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Мероприятията по ал. 2 включват разкъсване на склопа и изсичане на храстовата
и подлесната растителност.“
§ 5. В чл. 12, ал. 2 думите „и склопеността“
се заличават.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думата „семепроизводствени“
се заменя със „семепроизводствените“.
2. В ал. 5:
а) в т. 3 и 4 думите „отсичат се“ се заменят
с „отстраняват се“;
б) в т. 5 думата „отсичане“ се заменя с
„отстраняване“.
§ 7. В чл. 19, ал. 5 след думата „тополи“
се добавя „и други интензивни култури, определени с горскостопански план или горскостопанска програма“.
§ 8. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Краткосрочно-постепенната
сеч се провежда на малки площи с размер
на отделното сечище до 2 ха.
(2) В насаждения с доминиращо участие
на бука над 5/10 от състава на дървостоя,
допустимият размер на отделното сечище е
до 10 ха.
(3) Сечта се провежда чрез отсичане на
дърветата равномерно по площта на отделното
сечище на 3 или 4 фази. Възобновителният
период за отделните сечища е не по-кратък
от 15 години.
(4) Подготвителната фаза се провежда при
склопеност над 0,8, когато липсва семенно
възобновяване от целевите дървесни видове.
Склопеността се намалява до 0,7 – 0,8, а интензивността на сечта е до 25 на сто.
(5) Осеменителната фаза се провежда с
интензивност до 30 на сто, като склопеността
се намалява до 0,5 – 0,6. Тази фаза на сечта
се провежда не по-рано от 5 години след
подготвителната фаза.
(6) Осветителната фаза се провежда не
по-рано от 5 години след осеменителната
фаза при покритие над 50 на сто на площта
на сечището с достатъчно количество под
раст. Интензивността на сечта е до 50 на сто,
като склопеността се намалява до 0,3 – 0,4.
(7) Окончателната фаза се провежда при
склопеност на дървостоя в сечището не поголяма от 0,4 и покритие над 80 на сто на
площта с достатъчно количество укрепнал
подраст. При провеждането на окончателната
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фаза в площните сечища се оставят от 3 до
5 биотопни дървета от зрелия дървостой на
един хектар. Окончателна фаза се провежда
не по-рано от 3 години след предходната фаза.
(8) При провеждане на фазите на краткосрочно-постепенната сеч по ал. 1 се спазват
следните изисквания:
1. площта от насаждението, в която не се
провеждат сечи, е не по-малка от площта, в
която се провеждат, с изключение на случаите
с насаждения и имоти с площ до 2 ха и до
10 ха в случаите по ал. 2;
2. окончателната фаза на сечта започва,
след като младият дървостой в съседните
отсечени площи от насаждението достигне
средна височина не по-малко от 2 м;
3. не се допуска сливане на сечища, в
които се провеждат окончателни фази в съседни насаждения с обща площ, по-голяма
от 2 ха и до 10 ха в случаите по ал. 2, когато
попадат в един имот; за целта да се спазват
изискванията по т. 2.
(9) В насаждения и имоти с площ до 2 ха
включително и до 10 ха в случаите по ал. 2
краткосрочно-постепенната сеч може да се
провежда върху цялата площ.“
§ 9. В чл. 24а, ал. 1 думите „и не по-дълъг
от 20 години“ се заличават.
§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „независимо
от произхода им“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В насаждения със склопеност, по-голяма от 0,8, и липса на възобновяване склопеността се намалява до 0,6 – 0,7 с цел поява
на естествено възобновяване.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Възобновените участъци се отварят
под формата на котли, като сумарната площ
на котлите не надвишава 30 % от площта на
насаждението. В местата с достатъчно количество подраст се отварят до 3 котела на един
хектар, всеки с диаметър до два пъти средната
височина на насаждението. Дървостоят около
котлите в ивица с ширина 15 – 20 м може да
се изрежда до склопеност 0,5 – 0,6.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Котлите се разширяват, когато по
периферията им се появи достатъчно количество подраст. Разширяването се извършва
равномерно или неравномерно в зависимост
от посоката на възобновяване. Около разширените котли може да се формира ивица с
ширина 15 – 20 м и се допуска изреждане до
склопеност 0,5 – 0,6.“
6. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Интензивността на сечта е до 30 на сто
при всяка лесовъдска намеса. Възобновителният период на постепенно-котловинната сеч
е не по-малък от 20 години, като за горите в
„Натура 2000“ е 30 години, а периодът между
отделните лесовъдски намеси е не по-малък
от 5 години, като за насаждения в „Натура
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2000“ е 8 години. При склопеност на насаждението под 0,3 между котлите и наличие
на достатъчно количество укрепнал подраст
интензивността на сечта е до 90 %.“
§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 и 3 думата „високостъблени“ се
заличава;
б) точка 5 се отменя.
2. В ал. 2 накрая се добавя „за високостъблените и 30 години за издънковите насаждения“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 накрая се добавя „а лесовъдските
намеси се провеждат най-малко на 4 пъти,
като периодът между отделните намеси е не
по-малък от 7 години“;
б) в т. 4 думите „с диаметър до 20 – 25 м“
се заличават;
в) точка 8 се отменя.
§ 12. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Неравномерно-постепенната сеч се
провежда за формиране на насаждения или
г ру пи от съседни наса ж дени я със сложна вертикална, хоризонтална и възрастова
структ у ра при възобновителен период не
по-малък от 40 години за високостъблените
светлолюбиви дървесни видове, не по-малък
от 25 години за издънковите светлолюбиви
дървесни видове и не по-малък от 60 години
за сенкоиздръжливите.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Сечта по ал. 1 се прилага в насаждения
или групи от насаждения в добро здравословно състояние с общи граници и възможност
за единен технологичен план за усвояване с
площ не по-малка от 10 ха и склопеност над
0,6. Границите на насаждението или групата
насаждения се запазват до окончателното
отсичане на зрелия дървостой.“
3. В ал. 3 думите „и участъци, в които няма
да се провеждат лесовъдски мероприятия“ се
заменят с „които се посочват в карнет описа
и технологичния план“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Сечта започва около възобновителните
центрове чрез отваряне на прозорци, котли
или ивици в местата с подраст, а при липса
на възобновяване прозорците, котлите или
ивиците се отварят на два пъти. По възможност сечта трябва да започва в зоната на
транспортната граница. При всяка следваща
сеч се разширяват някои от съществуващите
прозорци, котли или ивици в посока към
извозния път, следвайки хода на естественото възобновяване, а при необходимост се
отварят нови.“
§ 13. В чл. 29, ал. 2 думите „неравномерност на пространствената и възрастовата“ се
заменят с „неравномерна пространствена и
възрастова“.
§ 14. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 числото „1/2“ се заменя с „половината“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „с изключение
на високопланинските смърчови гори, където
е до 25 %“.
§ 15. В чл. 31, ал. 6 накрая се добавя „с
изключение на високопланинските смърчови
гори, където е до 25 %“.
§ 16. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Голи сечи с издънково естествено възобновяване се провеждат в тополови, върбови,
липови и нискостъблени гори.“
2. В ал. 4 след думата „минимум“ се добавя
„9/10“, а думите „20 м“ се заменят с „два пъти
височината на дървостоя“.
3. В ал. 6 думите „20 м“ се заменят с „два
пъти височината на дървостоя“.
§ 17. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „ако са предвидени в
горскостопанските планове или“ се заличават.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Алинея 4 не се прилага за зрели насаждения с планирани и нереализирани възобновителни сечи, както и в насажденията
от изборния стопански клас.“
§ 18. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „от съответната регионална дирекция по горите“ се заличават.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Алинея 4 не се прилага за зрели насаждения с планирани и нереализирани възобновителни сечи, както и в насажденията
от изборния стопански клас.“
§ 19. В чл. 35д ал. 7 се изменя така:
„(7) Запазват се отделни дървета с хралупи и мъртва дървесина в стоящо и лежащо
състояние.“
§ 20. В чл. 36, ал. 3 се създава т. 4:
„4. пояси с преобладаващ дървесен вид
от ясен, с издънков произход на възраст над
30 години.“
§ 21. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37 (1) Трансформацията на насажденията се извършва с цел коренна промяна на
състава, произхода, възрастта и структурата
на насаждението за постигане на определени
лесовъдски резултати, без да се нарушават
функциите на горите. При трансформацията
се променят един или няколко от изброените
по-горе лесовъдски показатели.
(2) За промяна на възрастта и структурата
на горските насаждения, за които е планирано да бъдат трансформирани в изборни, се
провежда изборно прореждане.
(3) Изборно прореждане се провежда в
чисти и смесени насаждения, доминирани
от сенкоиздръжливи иглолистни дървесни
видове, както и в гори от бял и черен бор,
когато възобновяването или вторият етаж са
от сенкоиздръжливи иглолистни дървесни
видове.
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(4) Изборното прореждане съчетава последователно или едновременно лесовъдски
намеси за отглеждане и възобновяване на
насажденията.
(5) Интензивността на отделната лесовъдска
намеса при изборно прореждане е до 25 на сто.
(6) Не се допуска отваряне на възобновителни пространства с диаметър, по-голям от
половината от височината на дървостоя.
(7) Повторяемостта на сечта се определя
от състоянието и структурата на насаждението след предходната сеч, но не по-рано от
10 години.
(8) Насажденията за изборно прореждане
се включват към изборен стопански клас и
вид гори – изборни.“
§ 22. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За промяна на произхода на издънкови
насаждения в семенни се извършва трансформация. Насаждението е превърнато, когато
участието на семенните екземпляри в състава
на насаждението е над 5/10. Превръщането на
издънковите насаждения в семенни е:
1. пълно – когато се реализира равномерно
върху цялата площ на насаждението;
2. непълно – когато се реализира неравномерно върху част от площта на насаждението.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Насажденията за пълно и непълно
превръщане се определят по научно доказани
регионални критерии, определени с указания
по чл. 4. Дългосрочна цел пред насажденията
за непълно превръщане е пълно превръщане
чрез следваща генерация.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“, а след
думата „семенно“ се добавя „естествено“.
§ 23. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За промяна на състава и/или произхода на иглолистни гори с изкуствен произход,
създадени извън техния естествен ареал, в
такива с естествен произход се извършва
трансформация на иглолистните култури. В
резултат постепенно се създава насаждение,
в което над 50 на сто от дърветата са с естествен семенен произход.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Трансформацията на насаждения с
изкуствен произход, създадени извън техния
естествен ареал, е:
1. пълна – когато се реализира равномерно
върху цялата площта на насаждението;
2. непълна – когато се реализира неравномерно върху част от площта на насаждението.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Дългосрочна цел пред насажденията
за непълно превръщане е пълно превръщане
чрез следваща генерация.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
след думата „изкуствени“ се добавя „игло-
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листни“, думите „и групово-изборната сеч“
се заличават, а думата „гората“ се заменя с
„насаждението“.
§ 24. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от трансформация на
изкуствени насаждения в естествени и“ се
заличават.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 след думите „формиране на“ се
добавя „смесени“;
в) създава се т. 3:
„3. формиране на изборни насаждения.“
3. В ал. 3 след думата „сечи“ се добавя „в
случаите по т. 2“ и се създава изречение второ: „В случаите по т. 3 се провежда изборно
прореждане съгласно чл. 37, ал. 3 – 5.“
§ 25. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а (1) Три години след провеждане
на санитарни или принудителни сечи върху
площи, които не са залесени, както и при
наличие на възобновителни участъци след
проведени възобновителни сечи, се извършва
оценка на възобновяването и развитието на
подраста в горските територии, за които има
утвърден горскостопански план.
(2) Оценката се организира и отчита от
собственика или стопанисващия горската
територия и се извършва от лице, вписано
в публичния регистър по чл. 235 от Закона
за горите, по методика, утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ. За изготвяне на
оценката ежегодно, в продължение на 3 години, се извършва инвентаризация до месец
октомври, като се включват всички площи,
по-големи от 0,1 ха.
(3) За резултатите от оценката по ал. 2 се
съставя протокол от лицето, което е извършило оценката, в който се отразява състоянието
на площта и се определя необходимостта от
провеждане на лесовъдски намеси. Протоколът се съхранява в досието на насаждението.
(4) Резултатите от оценката се отразяват в
таксационното описание до края на годината,
в която е изготвена.“
§ 26. В чл. 45, ал. 3 след думата „аварии“
се добавя „за нуждите на лесопатологичното
обследване“.
§ 27. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в изречение първо, след думата
„цел“ се добавя „различни от посочените в
наредбата“ и накрая се добавя „или упълномощени от него длъжностни лица“, а изречение
второ се заличава.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато сечта се извършва в гори – собственост на физически лица, юридически лица
и общини, разрешението се дава след представяне на писмено съгласие на собственика.“
§ 28. В чл. 48, ал. 1 се създава т. 6:
„6. раздробяване.“
§ 29. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 10 след думата „дървета“ се добавя
„включително биотопни“.
2. В ал. 15 се създават т. 3 и 4:
„3. лице с висше лесовъдско образование,
регистрирано в публичния регистър по чл. 235
от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, с което горско сдружение
е сключило договор;
4. лице с висше лесовъдско образование,
регистрирано в публичния регистър по чл. 235
от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика – за горските територии извън
посочените в т. 1, 2 и 3, с което собственикът
има сключен договор за конкретния имот.“
3. Създава се ал. 17:
„(17) Обемът на маркираната дървесина за
прокарване на извозни пътища и технологичните просеки не се включва при определяне
интензивността на сечта.“
§ 30. В чл. 51б, ал. 3 след думата „аварии“
се добавя „за нуждите на лесопатологичното
обследване“.
§ 31. В чл. 52а, ал. 1 се създава изречение
второ: „Преминаването от дългосрочно-постепенна или изборна сеч към краткосрочнопостепенна сеч не се допуска.“
§ 32. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Изключения от ал. 3 се допускат след
утвърждаване на технологичния план от:
1. директора на съответното държавно
горско стопанство, държавно ловно стопанство, учебно-опитно горско стопанство – за
горските територии – държавна собственост,
както и за такива, предоставени за управление
въз основа на договор;
2. ръководителя на съответната общинска горска структура – за горските територии – общинска собственост, както и за такива, предоставени за управление въз основа
на договор;
3. управляващия горското сдружение по
чл. 183, ал. 1 от Закона за горите – за горски
територии – частна собственост на физически
и юридически лица – членове на сдружението,
както и за такива, предоставени за управление
въз основа на договор;
4. директора на регионалната дирекция
по горите или оправомощено от него лице
за случаите извън т. 1, 2 и 3.“
2. В ал. 7 след думите „както и за“ се
добавя „изграждане или“.
§ 33. В чл. 57, т. 8 след думите „чл. 52 – 56“
се добавя „и чл. 65 – 72“.
§ 34. Член 63 се отменя.
§ 35. В чл. 65, ал. 2, т. 7 думите „с висока
степен“ се заменят с „I клас“.
§ 36. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 накрая се добавя „от площта на
насаждението“.
2. Създава се т. 8:
„8. в горите във фаза на старост, през които
преминават съществуващи горски пътища и
други инфраструктурни обекти, при доказана
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необходимост се допуска сеч на единични
сухи, повредени, застрашаващи или пречещи
на безопасното движение на хора и пътни
превозни средства дървета или на нормалното функциониране на инфраструктурните
обекти по реда на чл. 51б.“
§ 37. В допълнителната разпоредба, в § 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9 след думата „превръщане“ се
добавя „липовите, брезовите и трепетликовите – 10 години, за“.
2. В т. 10 след думите „Запас“ е“ се добавя
„количеството дървесина, определено от“, а
думите „на дървесината“ се заличават.
3. Точка 12 се изменя така:
„12. „Котел“ е площ с ова лна форма,
която се формира в резултат на отсичане
на група дървета за създаване на условия
за растеж на наличното възобновяване, с
диаметър, по-голям от 2/3 от височината на
околните за котела дървета, но и не по-голяма от 2 височини. Размерът на котела на
терен се установява като разстояние между
проекциите на короните на заобикалящите
котела дървета.“
4. В т. 14 думите „Механична устойчивост“
се заменят с „Механична стабилност“.
5. В т. 21 след думата „площ“ се добавя „с
овална форма“, а думите „средната височина
на насаждението“ се заменят с „височината
на околните за прозореца дървета. Размерът
на прозореца на терен се установява като
разстояние между проекциите на короните
на заобикалящите прозореца дървета“.
6. Точка 23 се изменя така:
„23. „Пълнота“ е степен на наситеност
на площта на насаждението с дървесина.
Тя се оп редел я в о т носи т ел на с т ой нос т
от количеството на дървесина на единица
горска площ – като съотношение на запаса
на дървостоя в дадена възраст и условия на
месторастене на 1 ha и запаса на нормално
(еталонно) насаждение при същата възраст
и условия на месторастене, взет от растежни
таблици. Вместо запасите при определянето
на пълнотата може да се използват общата
кръгова площ на действителното насаждение на 1 ha и кръговата площ на еталонното
насаждение. Изразява се в десети части от
единицата. Определянето на пълнотата се
извършва съгласно приложение № 4 от наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за горите.“
7. В т. 27 след думата „десети“ се добавя
„части“.
8. В т. 43 след думите „е гора“ се добавя „в
последната фаза на естествена динамика на
горското насаждение“, а думата „физическа“
се заменя с „пространствена“.
9. Създават се т. 46 – 50:
„46. „Ин т ензи вн и к ул т у ри“ са г орск и
култури от бързо растящи и високопроизводителни видове (тополи, върби, платани,
бяла акация, зелена дугласка и др.), които
се стопанисват за ускорено производство на
дървесина или други горски продукти при
малък турнус.

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

47. „Минусови дървета“ са слабо растящите
дървета, изостанали в растежа си по диаметър (над 20 %) под средното за насаждението
дърво. Тук се числят всички кривостъблени,
грубоклонести, виторасли, силно сбежисти
и явно неустойчиви индивиди.
48. „Остатъчен възобновителен период“ е
периодът, необходим за довършване на възобновителната сеч при спазване на принципите
на сечта, към която се преминава.
49. „Отглеждане на подраста“ е мероприятие за регулиране на състава, произхода и
качеството на подраста. Извършва се чрез
премахване на издънки, нежелан подраст или
подлес, конкурентна и увредена от болести и
вредители растителност, подрязване на пънче.
50. „Плюсови дървета“ са най-ценните
по производителност и качество дървета в
насаждението, които превишават средното
моделно дърво за насаждението по височина
с 10 до 20 % и по диаметър – с 50 до 70 %.
Това са дървета със симетрична корона, фини
клони, право, пълнодървесно, правовлакнесто
и добре самоокастрено стъбло, без видими
признаци на заболявания и механични повреди.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 38. Извършеното маркиране на насажденията за сеч по досегашния ред и изготвените
карнет-опис и сортиментна ведомост са валидни за срок до 3 години от влизане в сила
на тази наредба, в случай че маркираните
сечи не противоречат на Закона за горите.
§ 39. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
6935

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 24
от 10 септември 2020 г.

за физическата среда и информационното и
библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа
за личностно развитие
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт по чл. 22,
ал. 2, т. 12 от Закона за предучилищното и
училищното образование (ЗПУО).
(2) Държавният образователен стандарт
за физическата среда и информационното и
библиотечното осигуряване определя един-
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ните минимални и задължителни правила
и норми към архитектурната и работната
среда, необходими за ефективно протичане
на образователния процес в детските градини, училищата и центровете за подкрепа
за личностно развитие.
(3) Изпълнението на изискванията, определени в този стандарт, гарантира:
1. безопасни и здравословни условия за
образование на децата и учениците;
2. изграждане и функциониране на ергономична среда за образование на децата и
учениците;
3. развитие на материалната и културната
среда и околното пространство в детските
градини, училищата и центровете за подкрепа
за личностно развитие;
4. условия за развитие на интересите и
удовлетворяване на индивидуалните потребности на децата и учениците;
5. осигуряване на достъп на всички деца
и ученици до съоръженията и сградите на
детските градини, училищата и центровете
за подкрепа за личностно развитие.
(4) С този стандарт се цели създаването на
съвременна физическа среда с интегрирани
в нея образователни технологии за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане
на деца и ученици.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт включва:
1. изискванията към физическата среда за
постигане на резултатите от предучилищното
образование на децата;
2. изискванията към физическата среда
за постигане на резултатите от училищното
образование;
3. изискванията към физическата среда
за извършване на дейностите от центровете
за подкрепа за личностно развитие;
4. техническите и технологичните условия
за организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение от училищата;
5. условията за информационното и библиотечното обслужване на учениците;
6. изискванията към помещенията за организиране на обедното хранене за децата
и учениците от І до VІІ клас;
7. насоките за модернизация на физичес
ката среда в училищата.
Чл. 3. С този стандарт в съответствие с
капацитета на сградния фонд, специфичните
изисквания към физическата среда и Наредбата за финансиране на институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование, приета с Постановление № 219
на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 81
от 2017 г.) се определят:
1. максималният брой на групите и децата
в група в детските градини;
2. максималният брой на паралелките,
групите и на учениците в тях в училищата.
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИЗИЧЕСК АТА СРЕДА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА
И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧ
НОСТНО РАЗВИТИЕ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 4. Изиск вани ята към физическата
среда в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие,
определени в този стандарт, се отнасят до:
1. терена, сградите и помещенията;
2. достъпната и безопасната архитектурна
среда;
3. физическите елементи на образователната среда – шум, осветление, температура,
визуални, звукови сигнали, инфраструктура
и комуникации;
4. оборудването и обзавеждането на помещенията;
5. помещенията за организиране на обедното хранене на децата и учениците;
6. подкрепящата среда.
Чл. 5. (1) Определените в тази глава правила се отнасят до минималните изисквания
към физическата среда в детските градини,
училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(2) Териториално-устройствените, функционалните и планировъчните параметри
на сградите следва да отговарят на Наредба
№ РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено
обслужване в областта на образованието и
науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ, бр. 5 от 2016 г.), Наредба № 7
за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени
зони (ДВ, бр. 3 от 2004 г.), както и нормативните актове и техническите спецификации, с
които се определят техническите правила и
норми за осигуряване на изискванията към
строежите по чл. 169 от Закона за устройство
на територията.
(3) Минималните функционални и план и р ов ъч н и пара ме т ри на помещен и я т а ,
зоните, комуникационните и обслужващите
площи в сградите следва да отговарят на
Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради
за обществено обслужване в областта на
образованието и науката, здравеопазването,
културата и изкуствата.
Чл. 6. (1) Сградите на детските градини,
у чи лищата и цен т ровете за подк репа за
личностно развитие трябва да отговарят на
основните изисквани я към строеж ите по
чл. 169 от Закона за устройство на територията.
(2) Контрoлируемите параметри, отнася щ и с е до изп ъ л нен ие т о на основн и т е
изисквания по ал. 1, и експлоатационните
показатели, свързани с тях, се определят с
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Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради
за обществено обслужване в областта на
образованието и науката, здравеопазването,
културата и изкуствата.
(3) За пос т ига не на съо т вет ни т е експ ло ат а ц ион н и пок а з ат е л и с е с п а з в ат и
специфичните изисквания към архитектурно-планировъчните решения на сградите,
за вът решните сг ра дни инста лации и за
строителните продукти.
Чл. 7. (1) В сградите на детските градини,
училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие се осигуряват условия за
спазване на изискванията на Наредба № РД02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания
за физическа сигурност на строежите (ДВ,
бр. 1 от 2017 г.).
(2) При експлоатация на сградите, предназначени за провеж дане на обу чение и
образование, се спазват изиск вани ята на
Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при
експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от
2014 г.), а при проектирането, изпълнението,
реконструкцията, обновяването, основния
ремонт, преуст ройството, надст рояването
и прист рояването на тези сг ра ди, как то
и за всички случаи, при които се изисква
разрешение за строеж, се спазват изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за
строителнотехнически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар (ДВ,
бр. 96 от 2009 г.).
Чл. 8. (1) В сградите на детските градини, училищата и центровете за подкрепа
за личностно развитие се осигу рява достъпна архитектурна среда в съответствие с
изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за
проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията
за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54
от 2009 г.).
(2) В детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие
се осигурява необходимата физическа среда
за обучение на деца и ученици със специални
образователни потребности.
Чл. 9. При проектиране, ново строителст во, реконст ру к ци я, основен ремон т на
училищата, както и при доставка и подмяна
на обзавеждането и оборудването в тях се
прилагат насоки за модернизация на физическата среда съгласно приложение № 1.
Раздел II
Изисквания към физическата среда в пред
училищното образование
Чл. 10. (1) Определените в този раздел
правила се отнасят до минималните изисквания към физическата среда в детските
градини и училищата, осъществяващи преду чилищно образование, която осигу рява
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възможности за пълноценно осъществяване
на педагогическото взаимодействие.
(2) Въз основа на правилата в този раздел
се определят максималният брой на децата,
които могат да се обучават в детската градина, максималният брой на групите и на
децата, които могат да се обучават в тях.
(3) За осъществяване на предучилищното
образование се осигурява среда за учене чрез
игра, съобразена с възрастовите особености и
гарантираща цялостното развитие на детето
и неговата безопасност.
Чл. 11. Сградата на всяка детска градина
се проектира и поддържа в зависимост от
видовете групи и капацитета є, както и от
специфичните условия на населеното място,
така че да се създадат необходимите условия
за възпитание, социализиране, обучение и
отглеждане на децата.
Чл. 12. (1) Сградите на детските градини трябва да разполагат с обособена зона,
зони за игра, зала за спорт и музикални
занимания, обслужващи, административни
и медицински помещения.
(2) Сградите на детските градини трябва
да разполагат и с помещения/помещение
за обособени кабинет и/зони, свързани с
подкрепата за личностно развитие на децата – кабинет/зона на логопеда, кабинет/
зона на психолога, ресурсен кабинет/зона
за ресу рсно подпомагане и др., които се
оборудват съответно съгласно приложения
№ 2, № 3 и № 4.
(3) Обособената зона е за всяка група и
включва съблекалня с преддверие и гардероб, занималня с кът за хранене, спалня и
санитарно-хигиенно помещение и помещение за учители и помощник – възпитатели.
Занималнята с кът за хранене и спалнята
е допустимо да бъдат обединени като зони
в общо помещение. При полудневна и почасова организаци я обособената зона не
включва спалня, като може да не включва
и кът за хранене.
(4) Обзавеж дането и оборудването на
обособената зона трябва да отговарят на
м и н и ма л н и т е изиск ва н и я, оп ределен и в
приложение № 5.
(5) В занималнята, зоните за игра, залата за спорт и музикални занимания се
провеждат основни и допълнителни форми
на педагогическо взаимодействие.
(6) Здравните кабинети в детските градини
се устройват съгласно наредбата по чл. 26,
ал. 2 от Закона за здравето.
(7) Към сградата на детската градина се
предвижда природен кът, а при възможност
и опитна градина съгласно приложение № 6.
Чл. 13. (1) В детските градини следва да
бъдат обособени площадки за игра, които
да отговарят на изискванията на Наредба
№ 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките
за игра (ДВ, бр. 10 от 2009 г.).
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(2) Залата за спорт и за музикални занимания може да се ползва от всички групи при
спазване на здравните изисквания, установени в Наредба № 3 от 2007 г. за здравните
изисквания към детските градини, както и
на пространствените изисквания, установени в Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за
проектиране, изпълнение и поддържане на
сгради за обществено обслужване в областта
на образованието и науката, здравеопазването, к улт у рата и изк уствата. Спортното
обзавеждане и оборудване е съгласно приложение № 7.
(3) Детските градини следва да разполагат
с открити спортни площадки, отговарящи
на изискванията на Наредба № РД-02-20-3
от 2015 г. за проектиране, изпълнение и
поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката,
здравеопазването, културата и изкуствата.
(4) В детската г ра дина се обособяват
обща открита спортна площадка за ползване
от всички групи и по една самостоятелна
открита площадка за игри за всяка група.
(5) Общата открита спортна площадка е
с големина в съответствие с капацитета на
детската градина, като за препоръчителна
площ за едно дете се прилагат размерите,
определени в Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г.
за проектиране, изпълнение и поддържане на
сгради за обществено обслужване в областта
на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.
(6) За откритите площадки за игра и за
откритата спортна площадка се осигурява
регулируемо изкуствено и подходящо естествено засенчване.
(7) В сградите на детските градини може
да има и зала с плувен басейн. Басейнът
се изгражда и поддържа в съответствие с
изискванията на Наредба № РД-02-20-3 от
2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване
в област та на образованиет о и нау ката,
здравеопазването, културата и изкуствата и
на здравните изисквания съгласно наредбата
по чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето.
(8) В детската г ра дина се осиг у ряват
външна зона с размери 11 м х 6 м и вътрешна (подвижна) зона с размери 5 м х 4,45 м
за обучение по безопасност на движението
по пътищата (БДП), оборудвани съгласно
приложение № 8. Вътрешната зона може да
се организира в залата за спорт и за музикални занимания.
(9) В двора на детската градина може да
се обособява място за съхранение на немоторни превозни средства (колело, скейтборд,
тротинетка).
Чл. 14. (1) Детските градини трябва да
разполагат с обслужващи помещения, които
са предназначени за кухненски блок, пералня,
както и технически помещения.
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(2) При възможност обслужващите помещения се разполагат в сутерена, като се
осигурява естествено осветление.
(3) За изискванията към обслужващите
помещения се прилага Наредба № РД-0220-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение
и под д ърж а не на сг ра д и за общес т вено
обслужване в област та на образованието
и науката, здравеопазването, култу рата и
изкуствата, както и нормативните актове в
областта на хигиената на храните и здравните
изисквания съгласно наредбите, издадени по
реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето.
Чл. 15. (1) Детските градини трябва да
разполагат с административни помещения.
(2) За изискванията към административните помещения се прилага Наредба № РД02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено
обслужване в област та на образованието
и науката, здравеопазването, култу рата и
изкуствата.
Чл. 16. За здравни изисквания към сградите, помещенията, оборудването и обзавеж дането в детските градини се прилагат
разпоредбите на Наредба № 3 от 2007 г. за
здравните изисквания към детските градини
(ДВ, бр. 15 от 2007 г.), както и нормативните
актове в областта на хигиената на храните.
Чл. 17. За създаването на здравословна
и безопасна физическа среда, осигуряваща
условия за нормално физическо и психично
развитие и възпитание на децата в яслените
групи на детските градини по чл. 24, ал. 3
от ЗПУО, се прилагат правилата на Наредба
№ 26 от 2008 г. за устройството и дейността на
детските ясли и детските ку хни и здравните
изисквания към тях (ДВ, бр. 103 от 2008 г.).
Чл. 18. (1) Максималният брой на децата
в детската градина, включително яслените
групи, не може да надвишава капацитета
на сградния фонд.
(2) Капацитетът на сградния фонд на детската градина представлява максималният
брой деца, които могат да се отглеж дат,
възпитават, социализират и обучават едновременно в него.
(3) Капацитет ът на сг радни я фонд на
детските градини се определя, както следва:
К е капацитет на детската градина;
S – обща площ на занималня с кът за
хранене и спалня в обособената зона;
N – пореден номер на обособени зони;
Ss – необходима площ, полагаща се на
едно дете в занималня с кът за хранене и
спалня в обособената зона – 4 м 2 ;
К = S1 /4+S 2 /4+ … S n /4.
(4) Броят на гру пите не може да надвишава броя на обособените зони.
(5) При определ яне на броя на децата в
група се спазват изискванията за минимална
площ на дете в занима лн я с кът за х ранене
и спалн я в обособената зона, определени в
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Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради
за обществено обслу ж ване в област та на
образованието и науката, здравеопазването,
к улт у рата и изк уствата, Наредба № 3 от
2007 г. за здравните изиск вани я към детск ите градини и Наредба № 26 от 2008 г. за
уст ройството и дейност та на детск ите ясли
и детск ите к у хни и здравните изиск вани я
към тях.
(6) Броя т на децата в ед на г ру па не
може да е повече от максимални я брой на
децата, определен в Наредбата за финансирането на инстит у циите в системата на
предучилищното и училищното образование
и Наредба № 26 от 2008 г. за уст ройството
и дейност та на детск ите ясли и детск ите
к у хни и здравните изиск вани я към тях.
Чл. 19. Задъл ж ителното преду чилищно
образование може да бъде осъществявано
и от у чилищата при спазване изиск вани ята
на този раздел за детск ите градини и при
осиг у ряване на следните услови я:
1. в сградата на у чилището при възможност е осиг у рен отделен вход за подготвителните гру пи;
2. помещенията, предназначени за подготвителните групи, са функционално отделени
от помещени ята, предназначени за у чениците, като отделни сектори и помещени я
в многофу нк ционалната зона в у чилището
се ползват и о т подго т ви телни те г ру пи,
без да се допуска смесване меж ду децата
и у чениците;
3. обза веж да не т о в помещен и я та е с
маси и с т олове, с ъ обра зен и с а нат омо физиологичните особености на децата от
съответната възрастова гру па, като е препоръчително мебелите да са произведени
в съответствие с БДС 8478:1988 „Мебели за
деца от преду чилищна възраст. К ласификаци я, фу нк ционални размери и ергономични
изиск вани я“;
4. са спазени здравните изиск вани я (към
детск и градини), отнасящи се до сградите и
помещени ята, до оборудването и обзавеждането и до факторите на средата.
Раздел III
Общи изисквания към физическата среда в
училищното образование
Чл. 20. Определените в този раздел правила
се отнасят до минималните изисквания към
физическата среда във всички видове училища.
Чл. 21. Промени на организацията на
учебния ден и вида на училищната подготовка
може да се извършват само при възможност
за спазване на изискванията, определени в
тази наредба.
Чл. 22. (1) Площите и пространствата
в училищата се групират в две обособени
учебни зони и в една многофункционална
зона, които се планират съобразно вида на
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училището и в зависимост от предвижданото
в него обучение по класове, етапи и степени
на образование, както следва:
1. първа учебна зона за обучение, възпитание и социализация, която включва учебните
помещения и пространства за учениците от
класовете на началния етап на основното
образование;
2. втора учебна зона за обучение, възпитание и социализация, която включва учебните
помещения и пространства за учениците от
класовете на прогимназиален етап на основното образование и на двата гимназиални
етапа на средното образование;
3. многофункционална зона, която обхваща
сектори и помещения за занимания по интереси, център за библиотечно-информационно
обслужване и зони за спорт, хранене, здравеопазване, администрация и отдих.
(2) Към зоните по ал. 1 се прилагат правилата на Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за
проектиране, изпълнение и поддържане на
сгради за обществено обслужване в областта
на образованието и науката, здравеопазването,
културата и изкуствата.
Чл. 23. Сградите на училищата осигуряват
условия за обучение в съответствие с училищните учебни планове.
Чл. 24. (1) Помещенията и пространствата
в първа и втора учебна зона включват класни
стаи, кабинети, езикови лаборатории и зони
за отдих.
(2) Сградите на училищата трябва да разполагат и с отделни помещения за кабинети или
обособени зони в общо помещение, свързани
с подкрепата за личностно развитие на учениците – кабинет/зона на логопеда, кабинет/
зона на психолога, ресурсен кабинет/зона за
ресурсно подпомагане и др.
(3) Класна стая е помещение, обзаведено и
оборудвано за осигуряване на обучението в задължителните, избираемите и факултативните
часове по учебните предмети от училищния
учебен план, с изключение на предметите
химия и опазване на околната среда, биология
и здравно образование, физика и астрономия,
информатика и информационни технологии,
технологии и предприемачество, физическо
възпитание и спорт, музика и изобразително
изкуство.
(4) В класовете от началния етап на основното образование обучението по учебните
предмети музика, изобразително изкуство и
технологии и предприемачество може да се
провежда и в класната стая.
(5) Езикова лаборатория е помещение,
обзаведено и оборудвано за осигуряване на
интензивно или разширено изучаване на чужд
език и/или чужд език по професията.
(6) Компютърен кабинет е помещение,
обзаведено и оборудвано за осигуряване на
обучението в задължителните, избираемите и
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факултативните часове по учебните предмети
информатика, информационни технологии и
компютърно моделиране.
(7) Специализиран кабинет е учебно помещение, обзаведено и оборудвано за осигуряване
на обучението в задължителните, избираемите
и факултативните часове съответно по учебните предмети химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и
здравно образование.
(8) В лабораториите и кабинетите по ал. 5, 6
и 7 може да се провежда обучение и по други
учебни предмети, когато придобиването на
съответните компетентности в съответствие
с учебната програма изисква специализирано
обзавеждане и оборудване.
(9) Кабинет по технологии и предприемачество, по музика, по изобразително изкуство,
по теория на професията/теоретична подготовка и по профилиращи учебни предмети е
учебно помещение, обзаведено и оборудвано
за осигуряване на обучението в задължителните, избираемите и факултативните часове
по съответните учебни предмети.
(10) Зоната за отдих в първа учебна зона
за начален етап включва отделно помещение с 13 – 15 места, както и площадките за
занимания на открито. При невъзможност в
съществуващите сгради на училищата зоната
за отдих се обособява като част от класната
стая.
(11) Площите на класни стаи, кабинети,
лаборатории и зона за отдих се определят
съгласно Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за
проектиране, изпълнение и поддържане на
сгради за обществено обслужване в областта
на образованието и науката, здравеопазването,
културата и изкуствата.
Чл. 25. (1) Минималните изисквания за физическата среда в първа учебна зона включват:
1. четири класни стаи, които осигуряват
обучението на 4 паралелки за всеки клас
поотделно;
2. една зона за отдих;
3. една площадка за занимание на открито;
4. едно хранилище/шкаф за технически
средства и материали;
5. един кабинет на психолог;
6. един логопедичен кабинет;
7. един ресурсен кабинет.
(2) За всяка паралелка от начален етап се
осигурява по една класна стая.
Чл. 26. Минималните изисквания за физическата среда във втора учебна зона за
прогимназиалния етап на основното образование включват:
1. три класни стаи, които осигуряват обучението на 3 паралелки за всеки клас поотделно;
2. един специализиран кабинет по химия и
опазване на околната среда с хранилище/шкаф;
3. един специализиран кабинет по физика
и астрономия с хранилище/шкаф;
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4. един специализиран кабинет по биология
и здравно образование с хранилище/шкаф;
5. един компютърен кабинет;
6. един кабинет по технологии и предприемачество с хранилище/шкаф;
7. един кабинет по музика;
8. един кабинет по изобразително изкуство
с хранилище/шкаф.
9. един кабинет на психолог;
10. един логопедичен кабинет;
11. един ресурсен кабинет.
Чл. 27. (1) Минималните изисквания за
физическата среда във втора учебна зона за
първи гимназиален етап от средното профилирано образование включват:
1. три класни стаи, които осигуряват обучението на 3 паралелки за всеки клас поотделно;
2. един специализиран кабинет по химия и
опазване на околната среда с хранилище/шкаф;
3. един специализиран кабинет по физика
и астрономия с хранилище/шкаф;
4. един специализиран кабинет по биология
и здравно образование с хранилище/шкаф;
5. един компютърен кабинет;
6. един кабинет по предприемачество;
7. един кабинет по музика;
8. един кабинет по изобразително изкуство
с хранилище/шкаф;
9. една езикова лаборатория за интензивно
или разширено изучаване на чужд език;
10. един кабинет на психолог;
11. един логопедичен кабинет;
12. един ресурсен кабинет.
(2) Минималните изисквания за физическата среда във втора учебна зона за първи
гимназиален етап от професионалното образование включват:
1. три класни стаи, които осигуряват обучението на 3 паралелки за всеки клас поотделно;
2. един специализиран кабинет по химия и
опазване на околната среда с хранилище/шкаф;
3. един специализиран кабинет по физика
и астрономия с хранилище/шкаф;
4. един специализиран кабинет по биология
и здравно образование с хранилище/шкаф;
5. един компютърен кабинет;
6. два учебни кабинета за обучение по теория на професията/теоретична подготовка;
7. една езикова лаборатория за интензивно
или разширено изучаване на чужд език;
8. един кабинет на психолог;
9. един логопедичен кабинет;
10. един ресурсен кабинет.
Чл. 28. (1) Минималните изисквания за
физическата среда във втора учебна зона за
втори гимназиален етап от средното профилирано образование включват:
1. две класни стаи, които осигуряват обучението на 2 паралелки за всеки клас поотделно;
2. два кабинета за задължителните профилиращи учебни предмети за всеки отделен
профил;
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3. една езикова лаборатория за интензивно
или разширено изучаване на чужд език;
4. един кабинет на психолог;
5. един логопедичен кабинет;
6. един ресурсен кабинет.
(2) Минималните изисквания за физическата среда във втора учебна зона за втори
гимназиален етап от професионалното образование включват:
1. две класни стаи, които осигуряват обучението на 2 паралелки за всеки клас поотделно;
2. четири учебни кабинета за обучение по
теория на професията/теоретична подготовка;
3. една езикова лаборатория за интензивно
или разширено изучаване на чужд език и/или
чужд език по професията;
4. един кабинет на психолог;
5. един логопедичен кабинет;
6. един ресурсен кабинет.
Чл. 29. Максималният брой на паралелките за прогимназиален, първи и/или втори
гимназиален етап се определя от броя на
класните стаи в училището за съответния
етап, като броят на класните стаи не може
да бъде по-малък от 70 % към общия брой
на паралелките.
Чл. 30. (1) Кабинетът на психолога, кабинетът на логопеда и ресурсният кабинет може да
са по един за всички етапи на образованието
или може да са разположени в едно общо
помещение, като се обособят отделни зони
(зона на логопеда, зона на психолога и зона
за ресурсно подпомагане).
(2) Специализираните кабинети (специализиран кабинет по химия и опазване на
околната среда, специализиран кабинет по
физика и астрономия и специализиран кабинет по биология и здравно образование),
компютърният кабинет, кабинетът по технологии и предприемачество, кабинетът по
музика, кабинетът по изобразително изкуство
и езиковата лаборатория може да са по един
за всички етапи на образованието съгласно
училищния учебния план.
Чл. 31. За училища до 150 ученици може
да има:
1. в първа учебна зона от начален етап по
една класна стая за всяка паралелка съгласно
броя на паралелките, обучаващи се в училището в съответния етап;
2. във втора учебна зона за прогимназиален, първи и/или втори гимназиален етап
70 % класни стаи към броя на паралелките,
обучаващи се в училището в съответния етап;
3. във втора учебна зона за прогимназиален,
първи и/или втори гимназиален етап 1 бр. общ
кабинет по природни науки с хранилище, 1
бр. общ кабинет по изкуства с хранилище и 1
бр. кабинет по технологии и предприемачество.
Чл. 32. Зоната за спорт е място за провеждане на часове по физическо възпитание и
спорт и/или за спортни занимания с учениците.
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Чл. 33. (1) Минималните изисквания за
физическата среда в многофу нк циона лна
зона – зона „Спорт“, за начален етап от основната образователна степен включват:
1. една закрита зона за спорт с площ от
162 до 288 кв. м;
2. две съблекални (при възможност с душови помещения и санитарен възел);
3. склад за инвентар;
4. помещение за учители (при възможност
с отделен санитарен възел).
(2) Минималните изисквания за физическата среда в многофункционална зона – зона
„Спорт“, за прогимназиален, първи и/или
втори гимназиален етап включват:
1. една закрита зона за спорт с площ от
486 до 540 кв. м;
2. две съблекални (при възможност с душови помещения и санитарен възел);
3. склад за инвентар;
4. помещение за учители (при възможност
с отделен санитарен възел).
(3) В зоната за спорт се изграждат и поддържат необходимите подходящи съоръжения
и необходимото оборудване за практикуване
на физически дейности и спорт съобразно
учебните програми за различните видове училищна подготовка и заниманията по интереси,
свързани с физическо възпитание и спорт.
(4) С оглед спазване на минималните изисквания за зона спорт в училищата могат
да се ползват спортни обекти – държавна или
общинска собственост, които се предоставят
на държавните или общинските образователни институции безвъзмездно за определено време, или могат да се наемат спортни
обекти – частна собственост, за физическа
активност, физическо възпитание, спорт и
спортно-туристическа дейност, включително
организирани извън учебния план.
Чл. 34. Като част от многофункционалната
зона се обособяват места за отдих и за социални контакти, както и сектори за занимания
по интереси.
Чл. 35. В многофункционалната зона се
предвижда сектор за администрацията, за
преподавателския състав и за обслужването
и поддръжката на сградата, който включва:
кабинет на директора; кабинет на заместникдиректора; учителска стая със заседателна
зала или отделна заседателна зала; канцелария – деловодство; финансово-счетоводна
служба; помещение за архив; стая на портиера
и склад на сервизния техник за обслужване
и поддръжка.
Чл. 36. В многофункционалната зона се
обособява училищна библиотека.
Чл. 37. (1) Залите за хранене в училищата
се оразмеряват за 25 ÷ 30 % от броя на учениците и учителите, като се предвиждат по
1,2 ÷ 1,4 m 2 на място.
(2) Всяко училище следва да разполага
с бюфет. Бюфетът е помещение, в което се

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

продават и/или консумират ограничен асортимент от готови и пакетирани хранителни
сток и, топли и ст удени сандвичи, топли
и студени напитки, съобразени с Наредба
№ 37 от 2009 г. за здравословно хранене на
учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.) и Наредба
№ 8 от 2018 г. за специфичните изисквания
към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения, училищните
столове и обектите за търговия на дребно на
територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при
организирани мероприятия за деца и ученици
(ДВ, бр. 104 от 2018 г.).
Чл. 38. Здравните кабинети в училищата
се устройват съгласно наредбата по чл. 26,
ал. 2 от Закона за здравето.
Чл. 39. (1) В училищата се устройват открити и закрити спортни площадки.
(2) В училищата се осигуряват външна зона
с размери 11 м х 6 м и вътрешна (подвижна) зона с размери 5 м х 4,45 м за обучение
по безопасност на движението по пътищата
(БДП), оборудвани съгласно приложение № 8.
(3) В двора на училището може да се
обособява място за съхранение на немоторни превозни средства (колело, скейтборд,
тротинетка).
Чл. 40. (1) К ласните стаи, кабинетите,
специализираните кабинети и езиковите лаборатории се обзавеждат и оборудват съобразно
изучаваните учебни предмети от училищния
учебен план.
(2) При възможност ученическите мебели
следва да бъдат изработени по БДС EN 1729-1:
2015 по отношение на функционалните размери
и според изискванията за безопасност и методи
на изпитване на БДС EN 1729-2:2012+A1:2016.
Чл. 41. (1) Минималните изисквания за
обзавеждане и оборудване на класните стаи,
кабинетите, специализираните кабинети и
езиковите лабораториите са, както следва:
1. за логопедичен кабинет/зона на логопеда
съгласно приложение № 2;
2. за кабинет на психолог/зона на психолога
съгласно приложение № 3;
3. за ресурсен кабинет/зона за ресурсно
подпомагане съгласно приложение № 4.
4. за класна стая в първа учебна зона за
начален етап от основната образователна
степен I – IV клас съгласно приложение № 9;
5. за класна стая във втора учебна зона за
прогимназиален, първи и/или втори гимназиален етап съгласно приложение № 10;
6. за езикова лаборатория съгласно приложение № 11;
7. за компютърен кабинет съгласно приложение № 12;
8. за специализиран кабинет по химия и
опазване на околната среда съгласно приложение № 13;
9. за специализиран кабинет по физика и
астрономия съгласно приложение № 14;
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10. за специализиран кабинет по биология
и здравно образование съгласно приложение
№ 15;
11. за кабинет по технологии и предприемачество съгласно приложение № 16;
12. за кабинет по музика съгласно приложение № 17;
13. за кабинет по изобразително изкуство
съгласно приложение № 18.
(2) Минималните изисквания за обзавеждане и оборудване на зоната за отдих в първа учебна зона за начален етап са съгласно
приложение № 19.
(3) Минималните изисквания за обзавеждане и оборудване на откритата и закритата
зона за спорт за начален етап от основното
образование са съгласно приложение № 20.
(4) Минималните изисквания за обзавеждане и оборудване на закритата зона за спорт
за прогимназиален, първи и/или втори гимназиален етап са съгласно приложение № 21.
Чл. 42. (1) Максималният брой на учениците, които могат да се обучават едновременно в
училището, не може да надвишава капацитета
на сградния фонд.
(2) Капацитетът на сградния фонд на училищата се определя, както следва:
К1 е капацитет на начално училище;
К2 – капацитет на гимназия;
К 3 – капацитет на основно/обединено/
средно/училище;
С – пореден номер на класните стаи в
училище;
Sн – обща площ на класната стая в начално
училище;
Sг – обща площ на класната стая в прогимназия, първи и/или втори гимназиален етап;
Ss – необходима площ, полагаща се на един
ученик в класната стая – 2 м 2 (Наредба № РД02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и
поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката,
здравеопазването, културата и изкуствата).
К1 = Sн1/2+Sн 2/2+….Sн с/2
К2 = (Sг1/2+Sг 2/2+….Sг с/2)/0,7
К3 = Sн1/2+Sн 2/2+….Sнс/2 + (Sг1/2+Sг2/2+….
Sг с/2)/0,7
(3) Броят на учениците от една паралелка
не може да е повече от броя ученици, посочен в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното
и училищното образование, и се определя
при спазване на изискванията за минимална
площ на ученик в класна стая, установени
в Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради
за обществено обслужване в областта на
образованието и науката, здравеопазването,
културата и изкуствата.
(4) К апаци тет ът на сг ра дни я фон д за
училища, които осъществяват задължително
предучилищно образование, се изчислява
като сбор от капацитетите на училището по
реда на ал. 2 и на помещенията, които се
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използват за осъществяване на предучилищното образование, по реда на чл. 18, ал. 3.
Раздел IV
Изиск вани я към физическата среда при
целодневна организация на учебния ден в
училищното образование
Чл. 43. (1) Целодневната организация на
учебния ден се осъществява от училища,
които разполагат с класни стаи и кабинети
за провеждане на учебните часове по училищния учебен план, както и за дейностите
по самоподготовка за всяка паралелка/група
с целодневна организация на учебния ден,
като:
1. минималната площ на ученик в помещенията, предназначени за осъществяването на
дейностите по самоподготовка, е по-голяма
или равна на 2 м 2 ;
2. заниманията по интереси се организират
в помещения, съобразени със съдържанието
на дейностите по интереси, определено в годишната училищна програма за целодневната
организация на учебния ден;
3. дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, различни
от тези за дейностите по самоподготовка.
(2) Обедното хранене на учениците, включени в целодневната организация на учебния
ден, се организира при условията на чл. 37,
ал. 1 и при спазване на изискванията на Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене
на учениците и Наредба № 8 от 2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските
заведения, училищните столове и обектите
за търговия на дребно на територията на
училищата и на детските заведения, както
и към храни, предлагани при организирани
мероприятия за деца и ученици.
Раздел V
Изисквания към физическата среда в професионалното образование и обучение
Чл. 44. (1) Сградите на училищата и помещенията в тях, които осъществяват професионално образование или професионално
обучение, следва да отговарят на съвременното
ниво на развитие на съответната професионална област с детайлно разработване на
оборудването и обзавеждането на отделните
помещения и кабинети за всяка от професиите.
(2) Материалната база на училищата, които
осъществяват професионално образование или
професионално обучение, трябва да съответства на специфичните изисквания, определени със съответния държавен образователен
стандарт за придобиване на квалификация
по професия.
(3) Практическото обучение се провежда в
учебно-производствени бази и учебно-тренировъчни бази в училищата и предприятията.
(4) Учебно-производствени бази в училище
са учебни лаборатории, учебна работилница,
полигони, учебни стопанства и др.
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(5) В учебно-производствените бази се
провежда обучение по учебна практика на
специалностите за придобиване на начални
професионални умения и компетентности.
(6) Учебно-тренировъчните бази са учебно-тренировъчни фирми, тренажори и други
форми, които са модели на предприятие, за
симулиране на ситуации и разрешаване на
казуси, предназначени за учебни цели.
Раздел VI
Изисквания към физическата среда в ученическите общежития
Чл. 45. Сградите на центровете за подкрепа за личностно развитие – ученически
общежития, както и сградите за общежития към училищата, трябва да отговарят на
изискванията към общежитията, уредени в
Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради
за обществено обслужване в областта на
образованието и науката, здравеопазването,
културата и изкуствата и в наредбата по чл. 34,
ал. 2 от Закона за здравето.
Раздел VII
Изисквания към физическата среда в специалните училища
Ч л. 46 . (1) С г ра д и т е на спец иа л н и т е
училища за обучение и подкрепа на деца и
ученици със сензорни увреждания по смисъла на чл. 44, ал. 1, т. 1 ЗПУО трябва да са
съобразени със:
1. ви дове т е спец иа л н и обра зоват ел н и
потребности в резултат на уврежданията и/
или затрудненията при обучението, за които
трябва да се създадат необходимите условия
за провеждане на образователния процес;
2. броят на децата и учениците по видове
увреждания и/или затруднения при обучението;
3. необходимите специфични основни и допълнителни елементи на подкрепящата среда,
които не са уредени в Наредба № 4 от 2009 г.
за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението, включително
за хората с увреждания;
4. необходимостта от основно и допълнително оборудване и обзавеждане;
5. необходимостта от помещения за индивидуална и групова работа, кабинети за рехабилитация, за психолог, логопедичен кабинет,
ресурсни и други специализирани кабинети
за подпомагане на конкретните специални
образователни потребности;
6. целодневната организация на учебния
ден или необходимостта от общежитие (за
специалните училища за обучение на ученици
със сензорни увреждания и специфичните
изисквания за това в зависимост от видовете
специални образователни потребности в резултат на увреждания и/или затруднения при
обучението, за които трябва да се създадат
необходимите условия).
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(2) Сградите на специалните училища за
обучение и подкрепа на деца и ученици със
сензорни увреждания следва да са съобразени
с нормативните изисквания към сградите за
обществено обслужване в областта на образованието и науката и специфичните изисквания, свързани с конкретното предназначение
на сградата.
(3) В зависимост от конкретните специални образователни потребности се осигурява:
1. визуална връзка между пространствата в
учебната зона, като не се допускат прикрити
пространства;
2. специален контрол на вратите и прозорците на определени помещения;
3. обзавеждане със съответните тактилни
елементи, като водещи парапети, предпазни
решетки и др.;
4. достъпни санитарно-хигиенни помещения на всеки етаж;
5. недопускане на остри елементи и ръбове
в оборудването и обзавеждането;
6. съобразяване на разположението на
пространствата за учене и почивка – да не
са разположени в близост до рискови обекти;
7. специализирано оборудване и обзавеждане.
(4) Оборудването и обзавеждането по ал. 3,
т. 7 включва:
1. специални учебно-технически средства
и апаратура, дидактически материали;
2. учебни помагала, специализирани софтуерни продукти и др.;
3. средства, подпомагащи учебните програми по специалните учебни предмети за
децата и учениците с увреден слух, за произношение, развитие на речта, музикални
стимулации, фонетична ритмика и моторика,
реч и предметна дейност;
4. средства, подпомагащи учебните програми по специалните учебни предмети за
децата и учениците с нарушено зрение – за
зрително подпомагане, за ориентиране и
мобилност и за полезни умения;
5. средства, подпомагащи индивидуални
учебни програми;
6. други изисквания съгласно нормативните
актове за обучението на деца и ученици със
специални образователни потребности.
(5) Помещенията по ал. 1, т. 5 следва да
бъдат оборудвани с технически средства и
дидактически пособия, необходими за ефективното провеждане на рехабилитационно-терапевтичния процес и съобразени с видовете
специални образователни потребности.
Чл. 47. (1) Сградите на училищата за ученици с нарушено зрение следва да разполагат
с минимален брой специфични помещения и
материална среда, осигуряващи необходимите
условия за провеждане на образователния
процес съгласно приложение № 22.
(2) При възможност в сградите на училищата за ученици с нарушено зрение се
обособяват помещения за трудова терапия и
предпрофесионални умения, като:
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1. работилница по керамика, оборудвана
с грънчарско колело и разполагаща с отделни помещения за керамична пещ и склад с
метални етажерки и/или работилница по
плетачество с необходимото за дейността
оборудване;
2. работилници по плетачество и приложни
изкуства, оборудвани с вертикален или хоризонтален стан, механични непрофесионални
плетачни машини;
3. оранжерия, оборудвана със стабилни
плотове, адаптирана за деца с двигателни
увреждания, саксии, торфо-почвени смеси,
напоителни съоръжения – лейки, маркучи
и други.
(3) Всички помещения следва да бъдат
достатъчно осветени, като осигуряват естествена светлина и тристепенно осветление от
1000 лукса.
(4) Помещенията, в които се осъществява
образователният процес, следва да разполагат
с увеличители за увеличаване на текста и фигурите при работа с деца с остатъчно зрение.
(5) Компютърните кабинети се оборудват
със специализиран софтуер за хора с нарушено зрение.
Чл. 48. (1) Сградите на училищата за ученици с увреден слух следва да разполагат със:
1. минимален брой специфични помещени я и материална среда, осиг у ряващи
необходимите услови я за провеж дане на
образователния процес, комуникационни и
обслужващи площи;
2. обзавеждане на учебните помещения
и устройване на учебни места, осигуряващи
достатъчна осветеност, позволяваща на ученика свободно да разчита устната артикулация;
3. зву коп роводима подова нас т и л ка в
помещени ята, която стимулира тактилно
вибрационната чувствителност на децата с
увреден слух;
4. акустична среда, която не позволява
изкривяване на акустичния сигнал;
5. учебни места, оборудвани с инфраред
апаратура, FM системи или друга система,
съвместима с личните слухови апарати или
с кохлеарните импланти на учениците;
6. звукоизолирани кабинети за индивидуална рехабилитация на слуха и говора.
(2) Специфичните помещения в сградите на
училищата за ученици с увреден слух, осигуряващи необходимите условия за провеждане
на образователния процес, са, както следва:
1. учебни корпуси:
а) сензорна зала;
б) зала за психомоторика;
в) зала за релакс;
г) зала за фонетична ритмика/моторика;
д) кабинет музикални стимулации;
е) кабинет моторика;
ж) кабинет за обучение по ритмика;
з) кабинет за психолог;
и) зала по художествени и приложни изкуства и/или зала за занимания по интереси;
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й) кабинет за рехабилитация на слуха и
говора;
2. общежитие;
3. помещения за спорт;
4. зала за танци и интерпретация с жест.
Чл. 49. Сградите на възпитателните училища – интернати и социално-педагогическите
интернати следва да създадат на настанените
в тях ученици материални условия за възпитание, обучение, самоподготовка и нощуване в
съответствие с дейностите, които се извършват
в тях, и с Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за
проектиране, изпълнение и поддържане на
сгради за обществено обслужване в областта
на образованието и науката, здравеопазването,
културата и изкуствата.
Раздел VIII
Изисквания към физическата среда в училищата към местата за лишаване от свобода
Чл. 50. (1) Сградите и помещенията в
училищата към местата за лишаване от свобода следва да отговарят на изискванията на
тази наредба, като отклонения се допускат,
доколкото специфичната дейност в мястото
за лишаване от свобода, където се намират
училищата, налага това.
(2) За придобиване на професиона лна
квалификация училищата в местата за лишаване от свобода осигуряват материална база
в съответствие с държавните образователни
стандарти за придобиване на квалификация
за съответната професия.
Раздел IX
Изисквания към физическата среда в иновативните училища
Чл. 51. (1) В иновативните училища се
допуска разработването и въвеждането на
иновативни елементи на физическа среда във
връзка с иновативните елементи по чл. 38,
ал. 7 от ЗПУО.
(2) При въвеждане на иновативни елементи
на физическата среда в проекта за иновации
училището представя и концепция за иновативните елементи на физическата среда, която
се одобрява от Комисията за иновативните
училища към министъра на образованието и
науката, след предварителното є съгласуване
с Министерството на здравеопазването и Министерството на вътрешните работи.
Раздел X
Изисквания към физическата среда в центровете за подкрепа за личностно развитие
Чл. 52. Центровете за подкрепа за лич
ност но разви т ие т рябва да разполагат с
подходяща материално-техническа база за
реализиране на дейностите по чл. 49 от ЗПУО.
Чл. 53. Сградите на центровете за подкрепа
за личностно развитие се състоят от многофункционално използваеми помещения,
свързани в единна компактна стру кт у ра,
в съответствие с Наредба № РД-02-20-3 от
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2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката,
здравеопазването, културата и изкуствата.
Чл. 54. За организиране на дейностите
по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО центровете
за подкрепа за личностно развитие трябва
да разполагат с взаимносвързани зони и
помещения за занимания по интереси и/
или център за библиотечно-информационно
обслужване, и/или зони за спорт и отдих,
как то и помещени я за а дминист рат ивно
обслужване.
Чл. 55. За извършване на дейностите по
чл. 49, ал. 1, т. 2 и 6 от ЗПУО центровете
за подкрепа за личностно развитие следва
да осигурят подходяща за провеждане на
консул тации те и обу чени я та среда, като
помещенията трябва да отговарят на изискванията към административните помещения в
училищата в съответствие с Наредба № РД02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено
обслужване в област та на образованието
и науката, здравеопазването, култу рата и
изкуствата.
Чл. 56. За осъществяването на дейностите
по чл. 49, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗПУО центровете за подкрепа за личностно развитие
трябва да осигурят подходящи помещения
за конкретния вид подкрепа, като всяко от
помещенията следва да бъде оборудвано с
необходимите за оказване на подкрепата
технически и дидактически средства, методики и материали.
Чл. 57. Центровете за специална образователна подкрепа трябва да осъществяват
дей нос т та си п ри спа зва не на с лед н и т е
изисквания:
1. диагностичната, рехабилитационната,
корекционната и терапевтичната работа с
деца и ученици трябва да се осъществява в
кабинети, оборудвани с подходящи технически и дидактически средства, методики и
материали съгласно приложение № 23;
2. педагогическата и психологическата
подкрепа, както и прилагането на програми
за подкрепа и обучение за семействата на
децата и учениците, трябва да се осъществяват
в подходяща за провеждане на консултациите и обученията среда, като помещенията
трябва да отговарят на изискванията към
административните помещения в училищата,
определени в съответствие с Наредба № РД02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено
обслужване в област та на образованието
и науката, здравеопазването, култу рата и
изкуствата;
3. обучението на ученици трябва да се
извършва в среда, отговаряща на съответните изисквания, определени в наредбата,
към училищата;
4. обучението на деца в предучилищна
възраст трябва да се извършва в среда, от-
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говаряща на определените в наредбата изисквания към помещенията, предназначени
за подготвителни групи.
Чл. 58. (1) Центровете за подкрепа за
личностно развитие – астрономически обсерватории и планетариуми, осъществяват дейността си в сгради, подходящи за извършване
на дейностите, насочени към подпомагане
ефективното провеждане на образователния
процес в областта на астрономията, физиката,
природните науки и екологията, обществените науки и повишаване на квалификацията
на учителите и на ръководителите на различни форми на обучение по астрономия,
космонавтика, природни науки и екология.
(2) Когато центровете за подкрепа за личностно развитие – астрономически обсерватории и планетариуми, осъществяват някоя
от дейностите по чл. 49, ал. 1 от ЗПУО, те
трябва да разполагат с необходимата материална база за извършване на съответната
дейност.
Г л а в а

т р е т а

МАТЕРИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИСТАНЦИОННАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Чл. 59. (1) Дистанционната форма на обучение може да се организира от училища,
които разполагат с техническите и технологичните условия, определени в този раздел,
за провеждане на обучението по начин, който
осигурява постигане на компетентностите,
заложени в учебните програми по всички
учебни предмети или модули от съответния
учебен план.
(2) За обучението в дистанционна форма
ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства.
Чл. 60. (1) За предоставяне на дистанционна форма на обучение училищата следва едновременно да изпълняват следните условия:
1. осигуряване на учениците си онлайн
достъпност в непрекъснат режим 365/7/24
до необходимите учебни материали и електронни модули за обучение и текущо оценяване, разположени в уеббазирана система за
дистанционно обучение на специализирани
сървъри с гарантиран високоскоростен достъп
до интернет минимум 100 Мbps;
2. осигуряване на възможност на учениците, избрали тази форма на обучение, за
директна онлайн ком у никаци я с у чител,
за провеждане на консултации по учебните
предмети за съответния клас и за текущи
изпитвания по съответния предмет;
3. наличие на учители, квалифицирани за
работа с уеббазирана система за дистанционно обучение и с електронното съдържание;
4. осигуряване на възможност за функциониране на система, както и на технически
екип за контрол, мониторинг, поддръжка и
оптимизация на уеббазираната система и
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електронното съдържание, и обезпечаване
на непрекъсваемост на процеса на дистанционно обучение.
(2) В уеббазираната система за дистанционно обучение се съдържат и съхраняват:
1. училищният учебен план, седмичното
разписание, текущите оценки, домашните
задачи и проекти;
2. интегрирана база с данни за всеки от
обучаемите;
3. информация за организацията и провеждането на дистанционното обучение;
4. подробни лог файлове за всяко действие
и достъп до системата, като училището следва
да обезпечи или гарантира съхраняването им
от училището за минимум 2 години;
5. интерактивни и м ултимедийни у чебни
материали и ресу рси, модули за обу чение,
самоподготовка и оцен яване.
(3) Уеббазираната система за дистанционно обу чение осиг у рява възмож ности за:
1. създаванe на интерактивни и м ултимед и й н и у чебн и мат ериа л и, вк л юч ва щ и
анимаци я, аудио и видео, и тестове;
2. наличие на система за у правление на
ученето (LMS – Learning management system);
3. онлайн ком у никаци я меж ду у чител я
и у чениците;
4. създаване на вирт уа лни к ласни стаи.
(4) Вирт уална к ласна ста я е онлайн базирана среда за обу чение, в която у чениците
и педагогическ ите специа листи осъществя ват в за и модейс т вие ч ре з ком п ю т ърно
уст ройст во, ин тернет връ зка и набор от
пот ребителск и идентификационни данни.
(5) Уеббазираната система за дистанционно обу чение осиг у рява информационната
сиг у рност на данните съгласно Наредбата
за общите изиск вани я за мрежова и информационна сигу рност (ДВ, бр. 101 от 2008 г.).
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 61. (1) Информационното осигуряване цели да даде възможност на децата и
учениците да придобият компетентностите,
необходими за успешната им личностна и
професионална реализация, чрез осигуряване на достъп до информационни ресурси
и развитие на умения за търсене и ползване
на информация.
(2) За постигането на информационно
осигуряване всяко училище следва да разполага със:
1. поне един компютърен кабинет, оборудван с най-малко 15 компютри;
2. компютърна мрежа и интернет достъп
до всяко място в компютърните кабинети;
3. лицензиран софтуер за всички използвани компютърни системи;
4. при възможност осигурен безжичен интернет достъп в многофункционалната зона;
5. под ход я ща м ул т и мед и й на т ех н и к а,
вк лючваща компютър, мултимедиен прожектор, интерактивен екран;
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6. техника за печат и сканиране на документи, правила за нейното използване и лица,
определени от директора, които да следят за
спазването им.
(3) Информационното осигуряване на центровете за подкрепа за личностно развитие
следва да е съобразено със спецификата на
осъществяващата се в тях дейност и като
минимум включва:
1. зона с интернет достъп, като при наличие на компютърен кабинет връзка следва да
е осигурена до всяко работно място, а при
липса на такъв кабинет следва да е осигурена
зона с безжичен интернет достъп;
2. лицензиран софтуер за всички използвани компютърни системи;
3. наличие на подходяща техника за изнасяне на презентации и мултимедийно обучение
(компютър, мултимедиен прожектор и/или
интерактивен екран и др.);
4. наличие на техника за печат и сканиране
на документи, правила за нейното ползване и
лица, определени да следят за спазването им.
(4) Изискванията на тази глава се отнасят
съответно и за специалните училища, доколкото друго не е предвидено в държавния
образователен стандарт за приобщаващото
образование.
(5) Училищата и центровете за подкрепа
за личностно развитие следва да спазват
утвърдени от директора правила за информационна и мрежова сиг у рност съгласно
Наредбата за общите изисквания за мрежова
и информационна сигурност.
Г л а в а
п е т а
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННО
ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 62. (1) За библиотечно-информационното осигуряване в училището се устройва
училищна библиотека.
(2) В училища с до 150 ученици библиотечно-информационното осигуряване може да
се извършва по преценка на ръководството
на у чилището от обществена библиотека
или библиотеката на съседно училище съгласно договор, гарантиращ същите условия
на библиотечно осигуряване, предвидени в
настоящата наредба.
(3) Центровете за подкрепа за личностно
развитие по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО създават училищни библиотеки и извършват
библиотечно-информационно обслужване в
рамките на своите възможности.
(4) В детските градини ежегодно се набавят
нови книги, игри и други подходящи източници на информация, свързани с осигуряването
на физическото, познавателното, езиковото,
духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата.
(5) Училищните библиотеки в училищата
осигуряват на учениците свободен достъп до
информация от различни документални източници в библиотечния фонд и в глобалната
мрежа с цел изграждане на навици за четене
и компетентности за търсене и ползване на
информация.
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Чл. 63. (1) Училищните библиотеки в училищата предоставят следните библиотечни
и информационни услуги:
1. ползване на книги и други източници
на информация на място и заемането им
за дома;
2. осигуряване на устни справки и фактографска информация;
3. достъп до интернет;
4. други услуги по преценка на директора
на училището.
(2) Библиотечният фонд е профилиран с
оглед на нуждите на конкретното училище,
като всяка училищна библиотека:
1. формира библиотечен фонд от книги
и дру ги източници на информаци я (вк л.
периодични издания, аудио-визуални материали и други), съдържащ учебно-помощна,
справочна, научнопопулярна и художествена
литература;
2. осигурява достъп до електронни ресурси:
бази данни със справочници и статии, както
и при възможност софтуерни пакети.
(3) Библиотечни ят фонд е динамичен,
допълва се ежегодно с нови книги и други
носители на информация.
Чл. 64. Библиотечно-информационното
осигуряване в училищата се осъществява чрез:
1. специално пригодени за библиотечната
дейност помещения с подходящ дизайн и
обзавеждане;
2. достатъчен библиотечен фонд, гарантиращ разнообразие в избора при изграждането
на навици за четене;
3. достъп до електронни ресурси;
4. наличие на техника за печат и сканиране на документи;
5. квалифициран служител за дейностите
по организиране, подреждане и съхранение
на библиотечния фонд, както и за индивидуална и групова работа с децата и учениците.
Чл. 65. (1) Помещенията в училищните
библиотеки се обособяват в следните зони:
1. зона с читалня, където се разполагат
наличните книги и периодика;
2. зона с места за достъп до електронни
ресурси и до глобалната мрежа;
3. зона за колекциите, справочния апарат
и работния кът на библиотекаря;
4. книгохранилище.
(2) Читалнята се обзавеж да по начин,
позволяващ трансформацията є в средата,
подходяща за групова работа.
(3) За осигу ряване на достъп до електронните ресурси и глобалната мрежа се
устройват оборудвани с подходяща техника
работни места.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Физическата среда на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на
личностното развитие, която не отговаря на
изискванията на тази наредба, се привежда
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поетапно в съответствие с разпоредбите на
наредбата в срок до 10 години от влизането
є в сила.
(2) Съответният финансиращ орган със
съдействието на директора на образователната
институция следва да приведе физическата
среда на образователните институции в съответствие с изискванията на тази наредба.
(3) Привеждането на физическата среда
на училищата се съобразява с разработения
план за създаване на необходимите условия
за полудневна организация на учебния ден
по § 6 от п реходни те и зак лючи телни те
разпоредби на Наредба № 10 от 2016 г. за
организация на дейностите в училищното
образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)
(4) За детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие,
които към момента на влизане в сила на тази
наредба са разположени в сгради, които не
са проектирани и изградени със съответното
предназначение или чиито сгради са недвижима културна ценност, може да се допуснат
отклонения от изискванията, предвидени в
тази наредба, с разрешение на министъра на
образованието и науката, издадено в срока
по ал. 1, след становище на Министерството
на здравеопазването и на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
а за сгради – недвижима културна ценност, и
становище от Министерството на културата.
§ 2. (1) За заварените към влизане в сила
на тази наредба процедури по откриване,
преобразуване и промяна на детски градини,
училища и центрове за подкрепа на личностно развитие се прилагат изискванията към
физическата среда, действащи до влизането
в сила на тази наредба.
(2) Детските градини и у чилищата по
ал. 1, след откриването, преобразуването
или промяната си, привеждат физическата
си среда в съответствие с изискванията на
тази наредба при условията и по реда на § 1.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 22, ал. 8 във връзка с ал. 2, т. 12 от
Закона за предучилищното и училищното
образование.
Министър на образованието и науката:
Красимир Вълчев
Министър на здравеопазването:
Костадин Ангелов
Приложение № 1
към чл. 9
Насоки за модернизация на физическата
среда в училищата
I. Основни характеристики при модернизация на физическата среда в училищата:
1. Интегрираност и устойчивост на идеята,
цялостен подход.
2. Иновативност на цялостната концепция
и проектните решения.
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3. Използване на нови, ефективни информационни и комуникационни технологии за
интерактивно образование.
4. Комфорт на физическата среда за обучение и работното място.
5. Безопасност и достъпност на средата, отговаряща на действащата нормативна уредба.
6. Естетизация (естетическите и художествените качества) на физическата среда за
художественото и естетическото въздействие на сградите, формите, съоръженията и
елементите за привличането и задържането
на децата в училищната среда.
II. Дворно пространство
Д ворно т о п рос т ра нс т во поема ш и рок
обхват от функции – спорт, игра, учене, почивка, срещи. То трябва да е подчинено на
основната концепция за мултифункционалност – обособяване на характерни пространства, като кътове за учене на открито, зони
за отглеждане на растения и опитни полета,
зелени площи за рекреация и игра, спортни
съоръжения. С оглед на това е подходящо:
1. да се стимулира игровият процес в
дворното пространство;
2. да се създадат удобни кътове за сядане
както за общуване, така и за уединение и
почивка;
3. широките асфалтирани площадки и
плочници да отстъпят място на озеленените
площи;
4. да се организират зони като амфитеатър за водене на обучение на открито, за
организиране на мероприятия на открито,
за занимания по интереси на открито, за
развитие на изкуството на открито и др.;
5. да се организират класна стая, кабинети,
лаборатории и др. на открито за обучение;
6. в структурата на двора да бъдат включени опитни полета, зеленчукови градини,
оранжерии, дендрариум, зоокътове, хранилки
за птици с площадки за наблюдение и други
съоръжения, позволяващи на децата да учат
чрез преки наблюдения;
7. отделяне на част от дворното пространство за оформление по инициатива на
самите ученици;
8. обособяване на пространство за фитнес
на открито.
III. Сгради и пространства
1. Основните принципи при изграж дане
и модернизация на училищните сгради са:
1.1. Увеличаване на относителния дял на
площите за комуникация и трансформацията
им в многофункционални пространства за
самоподготовка, занимани я по интереси,
иновативни форми на обучение, социално
взаимодействие меж ду ученици и учители,
рекреация. Създаване на нов тип училищна
среда, даваща приоритет на свободното движение и общуване меж ду всички участници
в процеса на обучение.
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1.2. Стремеж за отваряне на пространството на учебните стаи и постигане на гъвкавост
на преподаването, даваща възможност за
прегрупиране на учениците според формата
на работа – с цялата паралелка, на групи,
по двойки, самостоятелно или в смесена
система, като се осигурява по-голяма норма
площ за един ученик спрямо установените
стандарти при оразмеряване на помещенията.
Постигане на по-големи учебни стаи, намаляване на броя на учениците в паралелка
или комбинация от двете заедно.
1.3. Проникване на природната среда в
сградата чрез вътрешни дворове и дълбоки
навлизания между корпусите, големи витрини към дворовете за визуална връзка с
дворното пространство и създаване на интериорни зелени кътове с подходящи растения.
2. Въ змож нос т и т е за модерниза ц и я и
оптимизация на пространствата в съществуващите сгради се осъществяват:
2.1. Без намеса в плановата структура
Мод е р н и з а ц и я т а н а с ъ щ е с т в у в а щ и т е
сгради без намеса в плановата структура
се реализира чрез:
2.1.1. преструктуриране на комуникационните зони;
2.1.2. преструктуриране на помещенията;
2.1.3. създаване на спомагателни помещения;
2.1.4. обособяване на отделни зони чрез
цветово решение;
2.1.5. осигуряване на оптимален за учебната дейност микроклимат.
2.2. С намеса в плановата структура
При реконструкция на съществуващия
сграден фонд следва да се спазват следните
тенденции:
2.2.1. Реконструкции, целящи увеличаване
на относителния дял на комуникационните
зони със следните планови трансформации
и присъединяване на нови обеми:
– увеличаване на приемните пространства
с дострояване в план и във височина;
– присъединяване на зони с присъщи други дейности и обединяването им в сложно
ст ру кт у рирано прост ранство със зони за
специфични дейности;
– усвояване на непокрити полуинтериорни външни дворове и превръщането им в
покрити атриумни пространства;
– пристрояване на допълнителни комуникационни площи и обеми към вече съществуващи такива и създаване на визуален
контакт между различните нива в сградата;
– превръщане на комуникационната зона
в развита система за социални и културноинформационни контакти чрез преструктуриране на коридорите в цялостна система
с разширения за места за самостоятелна
работа;
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– създаване на миниатюрни рекреационни
интериорни зелени пространства като част от
комуникационната система на учебната сграда.

2.2.2. Реконструкции, засягащи помещенията
В интериора на съвременното училище
е много важно пространствата да преливат
едно в друго, да има възможност чрез мобилни прегради да се променят размерите на
помещенията за обучение. Целта е да се даде
свобода на обучителния процес и възможност на учителите да разгънат максимално
методите си на обучение. За постигането се
използват леки преградни плътни стени или
стъклени витрини.
За осигуряване на гъвкавост на учебните
пространства в комбинация с уширени зони
в коридорите са възможни няколко основни
варианта за реконструкция:
– Събаряне на преградните стени между три
съседни класни стаи. Новите стени оформят
класни стаи с Г-образна форма, подходяща за
организиране на различни конфигурации на
работните мебели според вида на протичащия
учебен процес. Уширението на коридора се
превръща в многофункционално пространство.

– Събаряне на преградните стени между
три съседни класни стаи и на тяхно място
са поставени леки преместваеми прегради.
Средната стая е с реду цирана ширина и
се използва за работа с малки групи. Чрез
премахване на една от мобилните прегради
пространството на средната стая може да се
приобщи към всяка от стаите в съседство.
Отново е обособено многофу нк циона лно
уширение към коридора.

– Частично премахване на преградната
стена между две класни стаи и се поставят
мобилни прегради под ъгъл от 45°, заграждащи уширение към коридора. При премахване
на преградите класната стая се отваря към
коридорното пространство.
– Замяна на преградната стена меж ду
две класни стаи с мобилна преграда. Когато преградата е събрана, двете класни стаи
се обединяват в общо пространство – зала.
Пред фасадата е изградена тераса, към която
класните стаи могат да се отварят и учебният
процес да се пренесе на открито.

Според конкретната планова схема на
учебната сграда и специфичните нужди в
заданието са възможни и много други варианти на реконструкция, както и комбинации
между тях.
3. Проектиране и изграж дане на нови
училищни сгради и комплекси.
При проектирането и изграждането на нови
училищни сгради и комплекси следва да се
спазват следните структурни модели:
3.1. Основни структурообразуващи единици са класните стаи, обособени в групи
около многофункционални комуникационни
пространства. Те от своя страна са организирани около общо мултифункционално ядро,
съчетаващо в себе си ролите комуникация,
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рекреация, социализация, алтернативни учебни дейности и явяващо се в центъра на цялата
структура. На подходящи места към всяка група от няколко учебни пространства се предвиждат
обслужващи и складови зони.
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3.2. Оформяне на отворени учебни пространства, сепарирани чрез тихи стаи и обслужващи и
складови зони. Така получените групи отново се организират около общо мултифункционално
ядро. Тази схема отразява най-съвременните тенденции в проектирането на училищни сгради,
като осигурява максимална гъвкавост на пространствата в една отворена структура с плавно
преливане на една зона в друга.
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ІV. Помещения и зони за комуникация
IV.1. Помещения
Помещенията – класните стаи, кабинетите
и лабораториите, следва да се превърнат в
многофункционално учебно пространство. Те
трябва да осигуряват:
1. Гъвкавост на пространството, даваща
възможност за прегрупиране според формата
на работа – с цялата паралелка, на групи, по
двойки, самостоятелно или в смесена система.
2. Спомагателни пространства – гардеробчета за лични вещи, закачалки за връхни
дрехи, етажерки и библиотеки за материали,
информационно/експозиционно табло/място
за поставяне на информация от учителя или
окачване на награди и постижения на ученици от класа.
3. Отваряне на допълнителни врати (или
мобилни прегради) меж ду кабинетите по
различни учебни предмети, улесняващи и
насърчаващи компетентностния подход при
решаването на практически задачи, както и
самата комуникация между педагогическите
специалисти.
4. Остъкляване на вратите към помещенията и отваряне на остъклени отвори в стените
на подходящи места, осигуряващи визуална
връзка между тях и коридорите, като използваните материали следва да осигуряват необходимата безопасност. Отварянето на такива
остъклявания ще спомогне за допълнително
естествено осветление на двустранно застроени коридори, което ще повиши комфорта на
пребиваване в тях.
5. Изборът на цветови комбинации се
съобразява с възрастовите характеристики
на учениците. В интериора цветът се явява
като помощно средство за по-лесна ориентация в структурата на училищната сграда и е
насочен към:
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– провокиране на определени емоции и
нагласи у учениците, за засилване на интереса
и задържане на вниманието им;
– постигане на индивидуалност и характер
на средата;
– обособяване на отделни зони чрез цветовото им решение;
– използване само на пастелни, ненаситени, меки цветове за боя за стени и тавани,
за плотове, щори, други материали и довършителни работи.
6. Предвиждане на мерки за по-добра акустика в помещенията: системи акустичен таван,
акустични пана по стени, висящи акустични
панели. Акустиката подобрява комфорта на
учене, помага за концентрацията и улеснява
преподаването.
7. За подове в класните стаи да се предвидят
винилови настилки, подходящи за училища.
Виниловите настилки за училища са антибактериални, трудно или негорими, антистатични,
меки, поглъщат шум, лесни са за почистване,
лесни за монтаж и поддръжка, с възможности
за цветове и оформление.
8. Да не се полага гранитогрес или други видове плочи в класните стаи. Допуска
се само в мокри помещения, лаборатории,
около мивки.
9. Варианти за организиране на помещенията:
– Г-образната форма на помещението насърчава разнообразието на учебния процес,
креативността и комуникацията. Местата за
сядане могат да се организират в групи или
с цялата паралелка, на групи, по двойки, самостоятелно или в смесена система. За този
тип гъвкавост важна е мебелировката, която
се състои от единични мобилни учебни места,
които лесно могат да бъдат прегрупирани.

– Отворените пространства на обучение се състоят от обособени зони и мултифункционално,
гъвкаво пространство за разнообразни форми на обучение и почивка. Зоните за различните
учебни процеси преливат една в друга и могат да се реформират спрямо конкретна нужда в
конкретен момент – подвижни прегради, леки преместваеми чинове, подвижни и многофункционални мебели. От съществено значение е да се обърне специално внимание на акустиката – за
справяне с шумовете както от техника и инсталации, така и шумовете от учебния процес в
отделните зони.
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–

– Специализирани стаи и кътове се обособяват между основните зони за обучение – кътове
за усамотение, тиха стая за работа по дисциплини, изискващи по-голяма концентрация,
специализирани кабинети.
IV.2. Зони за комуникация
Комуникационните зони в училищата са
коридори, фоайе, атриуми, които изпълняват свързваща функция меж ду отделните
помещения. Тези зони могат да се превърнат в социални и образователни кътове – за
почивка, разговори, непринудено общуване,
за експозиционни площи, за допълнителни
образователни дейности, за работа с учител
или споделяне на идеи. Начините за постигане
на тези цели са:
1. Обособяване във фоайетата и коридорите
на функционално значими зони и кътове (за
социални контакти, рекреация, иновативни
форми на обучение, експозиции и др.) чрез
използването на мебелировка, ниски и високи
подвижни прегради, технологични въведения.
2. Превръщане на наличните уширения в
комуникационната структура в многофункционални учебни пространства и интегрирането
им в училищния живот.
3. Разделяне на издължените коридорни
пространства чрез оформяне на сепарета,
предразполагащи към задържане на вниманието и социално взаимодействие.
4. Интегриране на експозиционни площи
за изложби и постижения на учениците.

5. Интегриране на части от комуникационните зони към пространството на самите
учебни стаи.
6. Организиране на зони с мека мебел,
зони с маси и столове, индивидуални работни
места и обособени кътове с леки преградни
елементи в коридорите и фоайетата на подходящи места.
7. Да се предвидят кътове със зеленина.
8. Предвиждане на интерактивна дъска на
стената към отделни кътове, която да служи
както за почивка, така и за обучение – гледане
на филм, демонстрации, презентации на идеи.
9. Организиране на кътове за тихи спортни игри.
10. Предвиждане на подвижни преградни
стени към класните стаи, според конкретното
решение, така че при нужда стаите лесно да
се отворят и коридорните пространства да се
приобщят към тях.
11. Предвиждане на мебели, като етажерки
и библиотеки, за материали, пособия и книги.
12. Осигуряване на многофункционалност
и покриване на обхват от нужди – за социални взаимодействия, за работа, за почивка, с
различни решения на интериора.
13. Създаване на високо централно пространство с покривно остъкляване като място
за срещи или атриум, даващ възможност за
вертикална визуална връзка между етажите
и естествено осветляване.
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14. Предвиждане на декоративни рисунки
по стени, картини на ученици, друго училищно изкуство в ниши на коридори, фоайета.
V. Оборудване и обзавеждане на помещенията
Съвременният облик на помещенията се
постига чрез:
1. Замяна на стандартния модел двойни
чинове с единични работни места на модулен
принцип, даващи възможност за оформяне
на различни конфигурации на общи маси
при работа по групи.
2. Използване на м ул т ифу нк циона лни
маси, които осигуряват възможност за гъвкав
учебен процес чрез различно организиране
на пространството.
3. Осигуряване на ергономични работни
места, нагласящи се спрямо ръста на ученика.
4. Оборудване със съвременни технологични средства.
5. Ограничаване използването на твърди,
грапави, студени, остри материали и елементи
с остри ръбове и използване на меки материали със заоблени ръбове, без остри части.
VI. Сградни инсталации
1. Подмяна на радиаторите за отопление
с нови, по-ефективни алуминиеви.
2. Нова и ефективна вентилация и климатизация, ако такава е необходима, с оглед
спецификата на помещенията или учебния
процес.
3. Енергоефективни уреди висок клас, с
максимална гаранция.
4. LED лампи, подходящи за учебна среда
(БДС), с дълъг живот (мин. 10 000 часа).
5. Безопасни електроконтакти със защита.
VII. Управление на отпадъци
1. Осигуряване управление на битовите
отпадъци с цел ограничаване отрицателното
въздействие на околната среда.
Приложение № 2
към чл. 12, ал. 2 и чл. 41, ал. 1, т. 1
Обзавеждане и оборудване на логопедичен
кабинет
1. Кабинет – отделно помещение, отговарящо на следните изисквания: естествено
осветление (наличие на прозорец); осветление (лампи, плафони и др.); вентилация,
отопление; умивалник.
2. Мебели – шкаф за литература, пособия
и играчки – 2 – 3 бр.; бюро, работна маса;
столове за индивидуална и групова работа – 5 – 6 бр.
3. Оборудване – дъска; стенно огледало;
малко огледало.
4. Технически средства и канцеларски
материали – часовник; секундомер; метроном; компютър; принтер и скенер; дискове;
флашпамет; хартия, папки, джобове, класьори и др.
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5. Инст ру мен тари у м – комп лек т лого педични сонди; шпатули; лицев масажор;
памук, спирт, салфетки.
6. Пособия – специализирана литература;
детски книжки; набор от текстове, стихотворения, пословици, поговорки и др.; предметни
и сюжетни картини; серия картини; пособия
за писане, тренажор за писане.
7. Дидактически материали – логопедични
карти за автоматизация на звукове; картини
за съставяне на изречения и разкази; набор
от картини по теми – животни, храна, дрехи,
магнитна азбука в кутия; карти за последователни действия; карти – сезони.
8. Набор от образователни игри – цветове, форма и големина; внимание, памет и
мислене; математика; съставяне на думи;
конструктори, пъзели.
9. Играчки – пластмасови играчки – животни, мебели, плодове и др.; плюшени играчки; набор от тематични играчки – кухня,
къща, семейство; музикални инструменти;
играчки за развитие на зрителното и слуховото възприятие – звуково лото.
Приложение № 3
към чл. 12, ал. 2 и чл. 41, ал. 1, т. 2
Обзавеждане и оборудване на кабинет на
психолога
1. Удобна маса/чин с възможност за регулиране на височината и наклона според
потребностите на детето.
2. Удобен стол и помощни средства за
подпомагане на позици ята (възглавници,
статични педали и други специфични).
3. Кът за игра на пода (малък килим и/
или възглавнички).
4. Компютър, принтер, ламинатор.
5. Образователни софт уерни програми
(за разви т ие на езикови, математ и ческ и
умения и др.).
6. Скрининг за оценка на детското развитие (Denver II, DP3) – обучение, бланки,
достъп до платформа; други тестови батерии.
7. Кукли за куклен театър, къща за кукли
и сет кукли (родители, дете, бебе, баба, дядо)
+ кукла доктор.
8. Конструктори, различни размери кубчета, с които може да се строи, изчистен
комплект Building blocks.
9. Кутия със сет от диви животни.
10. Ферма с домашни животни, оградки.
11. Специализирани автомобили (пожарна,
полицейска кола, линейка, кола за ремонт
и др.).
12. Материали за рисуване.
13. Материали за моделиране.
14. Мек и иг рачк и (може плюшени) +
меки топки.
15. Кутии (пластмасови или картонени
обикновени кутии), в които детето да съхранява своите рисунки или нещата, които са
важни за него, т.е. да има свое лично място
в кабинета.
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Приложение № 4
към чл. 12, ал. 2 и чл. 41, ал. 1, т. 3
Обзавеждане и оборудване на ресурсен
кабинет
1. Удобна маса/чин с възможност за регулиране на височината и наклона според
потребностите на детето.
2. Удобен стол и помощни средства за подпомагане на позицията (възглавници, статични
педали и други специфични).
3. Меки модули за релакс зона.
4. Компютър, принтер, ламинатор.
5. Образователни софтуерни програми (за
развитие на езикови, математически умения
и др.).
6. Набор от тренажори за правилен захват.
7. Набор тренировъчни ножици.
8. Набор за развитие на фина моторика – дъска за нанизване, медицински топки
(пясъчни), дъска на Сеген, кутия с форми за
сортиране на видове конструктори и пъзели, книжки за рисуване, стативи, шаблони,
пънчове, печати, палитра различни видове
бои, четки, моливи, пастели и флумастери,
скицници, листи за рисуване, ножици, лепила,
материали и инструменти за низане, шиене
и плетене, дъски и инструменти за работа
с пластилин, моделин и глина, предпазни
облекла.
9. Адаптирани моливи/химикали.
10. Обучителни табла и помощни материали
за съответните класове.
11. Комплект карти с букви, цифри.
12. Комплекти за развитие на графомоториката.
13. Обучителни материали (пъзели и други
игри – за сортиране по цвят, форма, големина
и други признаци).
14. Канцеларски материали.
15. Материали за рисуване – моливи, пастели, бои, флумастери, листи, четки, чашка
за вода, акрилни бои.
16. Материали за апликация.
17. Подходящи настолни игри, съобразени
с потребностите, интересите и способностите
на децата, включени в групата.
18. Играчки – дървени (плодове, зеленчуци,
дребни фигурки на животни, предмети от
бита, кухненски принадлежности, храни и др.).
19. Тактилни материали (пластилин, кинетичен пясък, бои за ръце, въздушна глина,
букви и цифри с пясъчна посипка и др.).
20. Кът за игра на пода (малък килим и/
или възглавнички).
21. Бяла магнитна дъска с комплект – магнитни букви, цифри, плодове, зеленчуци,
животни.
22. Комплект „умни кубчета“.
23. Дъска за писане.
24. Лупа.
25. Табло с дневен режим, календар, часовник.
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Приложение № 5
към чл. 12, ал. 4
Съблекалня с преддверие и гардероб:
1. пейки и индивидуални шкафчета;
2. пана за детско творчество;
3. информационни табла за родители.
Занималня с кът за хранене:
1. масички;
2. столчета;
3. бяла магнитна дъска/интерактивна дъска;
4. стенни табла/пана, природен календар
и др.;
5. звукопроизвеждаща техника;
6. шкафове за помощни материали за
учителя;
7. килим и меки модули за игра на пода;
8. дидактически материали и пособия за
игра;
9. мобилни шкафове, достъпни за децата;
10. кошове за играчки;
11. маси за рисуване;
12. куклен театър със сцена;
13. детски музикални инструменти;
14. библиотечен шкаф;
15. кошове за разделно събиране на отпадъци.
Спалня:
1. легла, удобни за почистване;
2. шкаф за спално бельо.
Санитарно-хигиенно помещение
Помещението следва да отговаря на изискванията на Наредба № 3 от 2007 г. за
здравните изисквания към детските градини
и съдържа:
1. 3 самостоятелни тоалетни;
2. 4 самостоятелни мивки;
3. 1 душ с ваничка.
Забележка. Обзавеждането следва да е съобразено с анатомо-физиологичните особености
на децата от съответната възрастова група, като
е препоръчително мебелите да са произведени в
съответствие с БДС 8478:1988 „Мебели за деца
от предучилищна възраст. Класификация, функционални размери и ергономични изисквания“.

Приложение № 6
към чл. 12, ал. 7
Природният кът представлява пространство за учене, игра и експериментиране с
природни материали на открито или закрито,
в което при възможност се обособяват зони
за отглеждане на растения и опитни полета.
Природният кът има за цел да стимулира
провеждането на основните и/или допълнителните форми на педагогическо взаимодействие
на открито или на закрито.
В природния кът може да бъдат включени
опитни полета, зеленчукови градини и зоокътове с площадки за наблюдение и други
съоръжения, позволяващи на децата да учат
чрез преки наблюдения.
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Материали и средства, които могат да бъдат
част от природния кът съобразно неговото
разположение (на открито или закрито):
1. съдове или зони за засаждане на зеленчуци и/или билки и/или цветя;
2. градински комплекти и инструменти;
3. изградени зони за игра с вода и пясък;
4. пейка/и за наблюдение;
5. хранилка за птици;
6. престилки и ръкавици за децата;
7. маси/дъски за експерименти;
8. комплекти с образци;
9. експериментални игри;
10. природни материали;
11. информационни табла и др.
Приложение № 7
към чл. 13, ал. 2
Спортно обзавеждане и оборудване в детската
градина
1. Акустична, винилова спортна настилка
за закрити спортни площадки;
2. Мрежа за обезопасяване на прозорци;
3. Шкаф за съхраняване на спортни уреди;
4. Кош за топки;
5. 2 шведски стени размер 120 х 90 см само
за закрита спортна площадка;
6. 2 гимнастически пейки – масив;
7. 2 гимнастически постелки или гимнастически подложки;
8. 2 детски баскетболни коша с рингoве
и мрежички за открита и закрита спортна
площадка;
9. 2 футболни врати за мини футбол с мрежа
за открита спортна площадка;
10. 1 хронометър;
11. 1 комплект геометрични възглавници
за баланс;
12. 1 комплект конуси;
13. 6 цветни обръча;
14. 2 комплекта цветни гимнастически
тояжки;
15. 2 въжета за групово скачане;
16. 6 гумени топки;
17. 6 нудълс (макарон) за плуване;
18. 3 медицински топки 1 кг;
19. 4 малки плътни топки;
20. 6 малки топки;
21. 1 мрежа за носене на топки.
Забележка. М и н и ма л н и т е изиск ва н и я по
т. 1 – 9 се предвиждат за ползване от всички
групи в детската градина. Спортните уреди по
т. 10 – 21 се осигуряват за всяка група в детската
градина.

Приложение № 8
към чл. 13, ал. 8 и чл. 39, ал. 2
Оборудване и обзавеждане на зоните за
обучение по БДП
I. Оборудване и обзавеждане на зоните за
обучение по БДП в детска градина:
1. 1 модел на светофар;
2. 1 стоп палка;
3. 12 сигнално-предпазни жилетки;
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4. 1 комплект от 10 бр. пътни знаци;
5. 10 конуса;
6. 1 детски велосипед;
7. 1 детска каска за велосипедист.
II. Оборудване и обзавеждане на зоните
за обучение по БДП в училище:
1. 1 модел на светофар;
2. 1 стоп палка;
3. 12 сигнално-предпазни жилетки;
4. 1 комплект от 10 бр. пътни знаци;
5. 10 конуса;
6. 1 бр. очила, симулиращи влиянието на
алкохол и наркотици;
7. 2 табла за обучение по БДП;
8. 1 детски велосипед;
9. 1 детска каска за велосипедист;
10. 1 програмируем робот.
Приложение № 9
към чл. 41, ал. 1, т. 4
Обзавеждане и оборудване на класна стая в
първа учебна зона за начален етап от основната образователна степен I – IV клас
1. Бяла дъска;
2. Индивидуални чинове или масички и
столове, както и място за учебниците;
3. Бюро и стол за учителя;
4. Технически средства, подпомагащи усвояването на учебното съдържание;
5. Постери, макети и други пособия, свързани с изучаваните учебни предмети;
6. Обособени места за книгохранилище,
свързано с постигането на базовата, функционалната и комплексната грамотност;
7. Място/шкаф за връхни дрехи, учебници
и учебни помагала, чанти.
Приложение № 10
към чл. 41, ал. 1, т. 5
Обзавеждане и оборудване на класна стая във
втора учебна зона за прогимназиален, първи
и/или втори гимназиален етап
1. Бяла дъска;
2. Чинове или маси и столове, както и
място за учебниците;
3. Бюро и стол за учителя;
4. Технически средства, подпомагащи усвояването на учебното съдържание;
5. Постери, макети и други пособия, свързани с изучаваните учебни предмети;
6. Обособени места за книгохранилище,
свързано с постигането на базовата, функционалната и комплексната грамотност;
7. Място/шкаф за връхни дрехи, учебници
и учебни помагала, чанти.
Приложение № 11
към чл. 41, ал. 1, т. 6
Обзавеждане и оборудване на езикова лаборатория
1. Бяла дъска;
2. Чинове или маси и столове, както и
място за учебници;
3. Бюро и стол за учителя;
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4. Мултимедиен прожектор и/или интерактивен екран;
5. Звукопроизвеждаща техника;
6. Достъп до интернет;
7. Pinwand, flipchart и куфарчета за тях;
8. Място/шкаф за връхни дрехи, учебници
и учебни помагала, чанти;
9. Слушалки.
Приложение № 12
към чл. 41, ал. 1, т. 7
Обзавеждане и оборудване на компютърен
кабинет
1. Бяла дъска;
2. Маси и столове, както и място за учебници;
3. Бюро и стол за учителя;
4. Персонален компютър за учителя;
5. Мултимедиен прожектор и/или интерактивен екран;
6. Персонален компютър за всяко учебноработно място;
7. Скенер;
8. Принтер;
9. Достъп до интернет;
10. Мрежово оборудване;
11. Засенчване на прозорците;
12. Място/шкаф за връхни дрехи, учебници
и учебни помагала, чанти.
Приложение № 13
към чл. 41, ал. 1, т. 8
Обзавеждане и оборудване на кабинет по
химия и опазване на околната среда
1. Бяла дъска;
2. Маси със защитно покритие, инсталационно оборудвани и с надстроечни елементи,
място за учебници и столове;
3. Демонстрационен плот за учителя с връзки към обслужващите инсталации в сградата
(водопроводна, канализационна, електрическа
и др.) и стол;
4. Мултимедиен прожектор и/или интерактивен екран;
5. Електроизолационен под, устойчив на
химични въздействия;
6. Лабораторни набори с уреди, прибори и
химикали за провеждане на лабораторни упражнения и демонстрационни експерименти;
7. Водопроводна и електрическа инсталация;
8. Мивка на 2 или 3 работни места, а при
невъзможност поне 2 или 3 мивки на кабинет;
9. Камина за химични експерименти;
10. Място/шкаф за връхни дрехи, учебници
и учебни помагала, чанти.
Приложение № 14
към чл. 41, ал. 1, т. 9
Обзавеждане и оборудване на кабинет по
физика и астрономия
1. Бяла дъска;
2. Маси със защитно покритие, инсталационно оборудвани и с надстроечни елементи,
място за учебници и столове;
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3. Демонстрационен плот за учителя с връзки към обслужващите инсталации в сградата
(водопроводна, канализационна, електрическа
и др.) и стол;
4. По една мивка на 5 работни места, а при
невъзможност поне 2 или 3 мивки на кабинет;
5. Мултимедиен прожектор и/или интерактивен екран;
6. Електроизолационен под, устойчив на
химични въздействия;
7. Лабораторни набори с уреди, прибори
и материали за провеждане на лабораторни
упражнения и демонстрационни експерименти;
8. Телескоп;
9. Водопроводна и електрическа инсталация;
10. Място/шкаф за връхни дрехи, учебници
и учебни помагала, чанти.
Приложение № 15
към чл. 41, ал. 1, т. 10
Обзавеждане и оборудване на кабинет по
биология и здравно образование
1. Бяла дъска;
2. Маси със защитно покритие, инсталационно оборудвани и с надстроечни елементи,
място за учебници и столове;
3. Демонстрационен плот за учителя с връзки към обслужващите инсталации в сградата
(водопроводна, канализационна, електрическа
и др.) и стол;
4. Мултимедиен прожектор и/или интерактивен екран;
5. Електроизолационен под, устойчив на
химични въздействия;
6. Микроскопи (минимум по един на двама
ученици, вкл. един брой дигитален микроскоп
за учителя – за показване на наблюдаваното
на екран на лаптоп, на бял екран или интерактивна дъска);
7. Водопроводна и електрическа инсталация;
8. Мивка до всяко работно място (при
реконструкция и доказана невъзможност за
увеличаване на площта – мивка на 2 или 3
работни места);
9. Лабораторни набори с уреди, прибори
и химикали за провеждане на лабораторни
упражнения и демонстрационни експерименти;
10. Шкафове с плъзгащи се горни витринни
врати за бърз достъп до дидактическите средства и долни шкафове с отваряеми заключващи се врати за съхраняване на микроскопи и
други пособия;
11. Място/шкаф за връхни дрехи, учебници
и учебни помагала, чанти.
Приложение № 16
към чл. 41, ал. 1, т. 11
Обзавеждане и оборудване на кабинет по
технологии и предприемачество
1. Обособено самостоятелно помещение
или зона от общо помещение за изработване
на изделия от метал, дърво, текстил или кожа:
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– маса (тезгях) с менгеме;
– стол за всяко учебно-работно място;
– елек т ри ческа п роби вна ма ш и на с ъс
стойка;
– поялник;
– шкаф за инструменти;
– инструменти;
– шевна машина;
– място за връхни дрехи и чанти.
2. Обособено самостоятелно помещение
или зона от общо помещение за технология
на храната:
– готварска печка с фурна и котлони;
– абсорбатор;
– хладилник;
– контейнер за хранителни отпадъци;
– мивка с топла вода;
– работни плотове;
– шкаф за съхранение на домакинското
оборудване;
– домакинско оборудване;
– маси;
– стол за всяко учебно-работно място.
3. Обособено самостоятелно помещение или
зона от общо помещение за предприемачество
и проектиране и конструиране:
– бяла дъска;
– чинове или маси и столове;
– бюро и стол за учителя;
– персонален компютър за учителя;
– мултимедиен прожектор или интерактивен екран;
– персонални компютри (мин. по 1 компютър за 2 учебно-работни места);
– принтер, скенер, достъп до интернет,
мрежово оборудване;
– засенчване на прозорците.
Забележка. Ако трите изброени по-горе зони
са обособени в самостоятелни помещения, е
нужно във всяко едно от тях да има бяла дъска
и бюро и стол за учителя.

Приложение № 17
към чл. 41, ал. 1, т. 12
Обзавеждане и оборудване на кабинет по
музика
1. Бяла дъска;
2. Чинове или маси и столове, както и
място за учебниците;
3. Бюро и стол за учителя;
4. Персонален компютър за учителя, мултимедиен прожектор и/или интерактивен
екран, звукопроизвеждаща техника, достъп
до интернет;
5. Пиано и стол пиано;
6. Място/шкаф за връхни дрехи, учебници
и учебни помагала, чанти.
Приложение № 18
към чл. 41, ал. 1, т. 13
Обзавеждане и оборудване на кабинет по
изобразително изкуство
1. Бяла дъска;
2. Бюро и стол за учителя;
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3. Персонален компютър за учителя;
4. Мултимедиен прожектор и/или интерактивен екран;
5. Скенер;
6. Принтер;
7. Достъп до интернет;
8. Персонални компютри (мин. по 1 компютър за 2 учебно-работни места);
9. Мрежово оборудване;
10. Засенчване на прозорците;
11. Статив и/или маса и стол за всяко
учебно място;
12. Грънчарско колело;
13. Мивка;
14. Графична преса;
15. Място/шкаф за връхни дрехи, учебници
и учебни помагала, чанти.
Забележка. Персоналните компютри, скенер
и принтер се осигуряват при невъзможност за
ползване на компютърните кабинети.

Приложение № 19
към чл. 41, ал. 2
Обзавеждане и оборудване на зоната за отдих
в първа учебна зона за начален етап
I. Зона за отдих в класната стая – обособена
в 1/3 до 1/2 част от класната стая;
1. Общи маси (5 – 6 места) и столове;
2. Библиотечен шкаф с книги (художествена литература, енциклопедии, книжки за
оцветяване и др.);
3. Занимателни игри – пъзели, домино и т.н.
II. Зона за отдих в отделно помещение (с
13 – 15 места);
1. Мека мебел;
2. Аудио-визуална техника;
3. Сектор за игри (с мека подова постелка/
дюшеци).
Приложение № 20
към чл. 41, ал. 3
Обзавеждане и оборудване на откритата и
закритата зона за спорт за начален етап от
основната образователна степен I – IV клас
1. Акустична, винилова спортна настилка
за открита и закрита спортна площадка;
2. Мрежа за обезопасяване на прозорци и
осветителни тела;
3. Шкаф за съхраняване на спортни уреди
за открита и закрита спортна площадка;
4. Кош за топки;
5. 4 шведски стени размер 120 х 90 см с
аксесоари за закрита спортна площадка;
6. 2 гимнастически пейки – масив;
7. 6 гимнастически постелки или гимнастически подложки;
8. 1 скрин;
9. 1 детска олекотена греда;
10. 1 трамплин с ЛПД плоскости;
11. 4 баскетболни конструкции с рингове и
мрежички – 1 за открити и 1 закрита спортна
площадка;
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12. 2 футболни врати за минифутбол с
мрежа за открита спортна площадка;
13. 1 хронометър;
14. 1 комплект геометрични възглавници
за баланс;
15. 1 комплект конуси;
16. 6 цветни обръча;
17. 2 комплекта гимнастически тояжки;
18. 2 въжета за групово скачане;
19. 4 въженца за скачане;
20. 4 гумени топки, 4 баскетболни, 4 футболни, 2 хандбални топки малък размер и
6 бр. малки топки;
21. 4 нудълс (макарон за плуване);
22. 4 медицински топки 1 кг, 4 бр. малки
плътни топки;
23. 1 мрежа за носене на топки;
24. уреди за физическа подготовка.

Забележка. М и н и ма л н и т е изиск ва н и я по
т. 1 – 12 с е п р ед ви ж дат з а о бщо ползва не
от всички подготвителни групи и за всички
паралелки в училището. Спортните уреди по
т. 13 – 24 се осигуряват за ползване от една
или две подготвителни г ру пи/една или две
паралелки от съответния клас в начален етап.

Приложение № 21
към чл. 41, ал. 4
Обзавеждане и оборудване на откритата и
закритата зона за спорт за прогимназиален,
първи и/или втори гимназиален етап
1. Дървена спортна настилка или спортна
винилова настилка;
2. Мрежа за обезопасяване на прозорци
и осветителни тела;
3. Шкаф за съхраняване на спортни уреди
и кош за топки за открита и закрита спортна
площадка за училища без хранилище към
физкултурния салон;
4. 6 шведски стени размер 220 х 90 см
или 250 х 90 см с аксесоари;
5. 1 греда;
6. 1 висилка;
7. 1 уред за прескок (коза);
8. 1 скрин;
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9. 4 гимнастически пейки – масив;
10. 1 трамплин с ЛПД плоскости;
11. 6 гимнастически дюшека с размер
200 х 100 х 10 см;
12. 4 баскетболни стойки за закрита и
открита спортна площадка или 2 неподвижни
закрепени стоманени табла с размери 180 х
105 см и възможност за сгъване за маломерни
физкултурни салони, с рингове и мрежички
против вандалстване;
13. 2 футболни врати с размер 3 х 2 м с
овален алуминиев профил с държаци за мрежа
за открита спортна площадка и 1 бр. футболна мрежа едноцветна с размери 3 х 2 м;
14. 4 волейболни пилона с предпазители
и ботуши за вграждане за открита и закрита
спортна площадка или стенни волейболни
стойки с вграден обтегач за закрита спортна
площадка. Волейболна мрежа с 4 филета;
15. 2 с т ой к и з а вис ок скок , ле т ва и
2 бр. скочище 3 х 1,5 х 2 м;
16. 1 електронно табло малък размер;
17. 4 топки с дръжка;
18. 4 плътни (медицински) топки 3 кг,
6 малки плътни топки;
19. 1 хронометър;
20. 1 комплект конуси;
21. 6 цветни обръча;
22. 2 комплекта гимнастически тояжки;
23. 2 въжета за теглене;
24. 8 въженца за скачане;
25. 8 баскетболни, 8 футболни, 8 хандбални
топки голям размер;
26. 1 мрежа за носене на топки;
27. уреди за физическа подготовка.
Забележка. М и н и ма л н и т е изиск ва н и я по
т. 1 – 16 се предвиждат за всички паралелки
и класове в училището. Спортните уреди по
т. 17 – 27 се осигуряват за две паралелки от
с ъо т ве т н и я к лас в п рог и м на зиа лен, п ърви
гимназиален и втори гимназиален етап.

Приложение № 22
към чл. 47, ал. 1
Вид кабинет

Изисквания

Класна стая за деца (при възможност) обзаведена с подова настилка, определяща кътовете в стаята,
с множество увреж- както следва:
дания
• т их кът 1/4 – килим;
• к ът за хранене 1/4 – балатум;
• у чебен кът 3/8 – паркет;
• п риемен кът 1/8 – изкуствена трева
Кабинет за светлин- • п лътни пердета и щори, с които да се осигури пълно затъмняване на стаята;
на стимулация
• с ветлинен екран и комплект ярки предмети;
• н абор от осветителни тела, подходящи за зрителна и светлинна стимулация;
• п одходяща мебелировка
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Изисквания

Кабинет по зрител- (при възможност разполагащ със:)
но подпомагане
• компютърна система с Тouch screen монитор;
• н астолен електронен увеличител;
• п ортативен електронен увеличител;
• L ea symbols visual acuity test;
• п ортативни и настолни лупи и други оптични средства;
• д идактични материали, подходящи за зрителна стимулация;
• п одходяща мебелировка
Кабинет по полезни • к ухненско оборудване (стоящи шкафове, включително мивка с топла вода,
умения
стенни шкафове, работни плотове, трапезни столове и маса, готварска печка
с фурна и котлони, абсорбатор, хладилник с фризер, съдомиялна, машина
микровълнова печка);
• п ералня със сушилня;
• п рахосмукачка;
• г ладачна маса;
• ютия;
• ш евна машина
Кабинет по ориен- • н абор от различни дължини бели бастуни (от 0,80 до 1,30 м);
тиране и мобилност • т актилни карти;
• т актилни игри за развитие на фина моторика;
• т опка със звънчета;
• к акто и обзавеждане, подходящо за провеждане на групови занимания и дискусии
Сектор по физио- • о бособен и оборудван съгласно изискванията на Наредба № 30 за утвърждаватерапия и рехабине на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“ (ДВ,
литация
бр. 85 от 2004 г.)
Кабинет на психо- (при възможност)
лог
• р аботни места за индивидуална работа за различни по височина и брой деца;
• м аса за групови занимания;
• с толове за деца и за възрастни;
• ш каф Монтесори;
• п араван, ограничаващ разсейващите стимули и/или децата едно от друго;
• к ът за почивка или изолация;
• с ензорно табло;
• о гледало;
• м ека настилка
Кабинет на лого- разполагащ с огледало и при възможност с мивка
педа
Кабинет за м узи- (при възможност)
кална терапия
• м узикален стол;
• м узикално легло;
• р азлични музикални инструменти
Стая за релаксация (при възможност)
(бяла стая)
• о бзаведена с водно вибролегло;
• в одна кула;
• ф икс за водна кула;
• с ветодиоден генератор;
• о птични влакна или фиброоптичен водопад, или LED маркуч;
• о гледална сфера;
• м узикална уредба;
• м ека подова настилка
Фитнес зала

• о
 борудвана с уреди за развитие на различните мускулни групи;
• м аса за шоудаун и съответното оборудване, различни видове топки (малка
плътна, голбална, футболна, баскетболна);
• п остелки;
• ш ведска стена;
• у реди за физическа подготовка
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Приложение № 23
към чл. 57, т. 1
Обзавеждане и оборудване на кабинети в
ЦСОП
Кабинет на психолога
(Психо-социална рехабилитация)
Образователни игри за форми, лабиринт
цветни топчета, мемо повърхност памет, тренажор за писане-гел, топки емоции, системи
и софтуерни продукти за алтернативна и
допълваща комуникация; строител с големи
елементи; комплект фиг у ри „Семейство“;
електронни дидактични игри, дървени пъзели, карти с лица – емоции, разрешаване на
конфликти-карти, логически блокчета, карти
„последователни действия“, календар време,
дървен тренажор за ръка, флипчарт, кутия с
форми за сортиране, комплекти за развитие
на графомоториката, игри за логическо развитие, меки кукли, шаблони, видове ножици;
коркова програма с материали за деца с ДЦП,
канцеларски материали.
Логопедичен кабинет
(Рехабилитация на комуникативните
нарушения)
Апаратура и инструменти (tonographic на устройството; секундомер; аудио комплекс; дървен
тренажор за ръка), медицински инструменти
(комплект логопедични сонди и шпатули; анатомични пинсети; лицев масажор, светоскоп
комбиниран и др.); техники терапия (малко
огледало; стенно огледало; специализиран софтуер GO TALLK; видео касети с програми за
рехабилитация на словото и други по-високи
умствени функции); набор от настолни игри
и комплект играчки за деца (карти за деца
с увреден слух, образователни игри за форми,
фотокарти „Храни“ и „Лексика“, логопедични
карти различни форми, карти последователни
действия, тренажор за писане-гел, терапевтичен албум, магнитни букви в кутия, масажни
артикули, умения за писане – комплект, календар
„Време“ и „Сезони“), логопедични карти, картини и дидактични материали за автоматизация
на звукове (звуково лото „Животни“, звуково
лото „Ежедневие“, видове дървени пъзели, видове
помощни средства за писане, комплект „умения
за писане“, тренажор за писане с тежести, меки
топки с различна големина; детски музикални
инструменти; коркова програма с материали
за деца с ДЦП), системи за допълваща и алтернативна комуникация (нискотехнологични и
високотехнологични системи).
Кабинет за рехабилитация и кинезитерапия
(Рехабилитация на физическите увреждания)
Меки модули, дюшеци, тежки одеяла, терапевтични люлки, сгъваеми тунели, трамплин,
сухи басейни, терапевтична преса, уред за
баланс и координация на движението, басейн за вестибуларна и тактилна стимулация
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на цяло тяло, терапевтичен стол за деца с
ДЦП и други увреждания, вертикализатор,
проходилка, шведска стена, пейки, стълба
за рехабилитация, гумени рингове за рехабилитация на ръка, тояжки за физически
упражнения, успоредка за долни крайници,
физиотерапевтична топка „тип ролер“, емоционална топка, видове средства за тактилна
стимулация (тактилна пътека, масаж – тип
таралеж, масажен маркуч, сензорни пътеки,
стени, меки и дървени валячета, меки топки
с различна големина и др.), коркова програма,
парашут за ръце, еластични ленти за упражнение, сгъваема кушетка за масажи, педало
с успоредка, велоергометър, бягаща пътека,
видове гири, степер за аеробика, стенна мишена, тренажор за ръка, огледална стена и
станки за придържане.
Кабинет за арттерапия
(Психо-социална рехабилитация)
Терапевтично столче за позициониране,
образователни игри и дидактични материали
за цветове и форми (дъска на Сеген, кутия с
форми за сортиране видове конструктори и
пъзели, книжки за рисуване, стативи, шаблони,
пънчове, печати, палитра различни видове бои,
четки, моливи, пастели и флумастери, скицници,
листи за рисуване, ножици, лепила, материали
и инструменти за низане, шиене и плетене,
дъски и инструменти за работа с пластилин,
моделин и глина, предпазни облекла и др.), дървен тренажор за ръка, флипчарт, комплекти
за развитие на графомоториката, параван и
различни видове кукли за куклен театър, меки
кукли за ролеви игри, коркова програма с
материали за деца с ДЦП, различни видове
музикални инструменти, дискове и др.
Класна стая „Монтесори среда“
(Психо-социална рехабилитация)
Материа ли за разли чни те обу чи телни
област и на знание – практичен живот (предмети, практически материали и пособия от бита
за дейности от ежедневния живот, рамки за
обличане, дървена кутия със заключалки и др.),
сензорно развитие (розова кула, материали за
тактилна стимулация, игра сортиране по цветове, кутия с текстилен материал, килимчета,
кафява стълба, цветни плочки, цветни цилиндри,
кутия с тъкани, геометрични тела, конструкционни триъгълници, блокове за цилиндри, червени
пръчки и др.), развитие на речта (метални
рамки и фигури в рамки, звукови игри, грапави
букви, подвижна азбука, предмети и играчки от
околната среда), математика (числови ленти,
вретена, числови плочки, математическа кутия,
пясъчни цифри, кръгли-основни дроби/части,
цифри и пулове, геометрични фигури, стотна
верижка, цветни верижки, дъски и пъзел с числа, дъски на Сеген, дъска за събиране, дъска за
изваждане, дъска за умножение, дъска за деление и др.), околен свят – човек, растителен и
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животински свят, география, физика, време
(различни пъзели Ботаника и Животни, глобуси земя и вода, карти и пъзели – земя и вода,
планети), изкуства (тактилни материали фина
моторика, логика и съобразителност, елементи
мандали, картички мандала, пъзел-дърво, голям
геометричен пъзел, валячета-дървени), комплект
„умения за писане“.
Сензорна зала
(Психо-социална рехабилитация)
Оборудване за мултисензорна стимулация – осветление, огледална сфера, проектори с маслени и тематични дискове, водни
кули, фиброоптични влакна, ултравиолетова
лампа, LED панел, огледала, интерактивни
лампи, въртящи се светлини, стробоскопи
и източници на пробляскващо осветление,
лед светлина, светлинна кутия, наличие на
различни превк лючватели – вк лючително
чувствителни към шум, звездно небе, светеща завеса, тактилни стени, пътеки, кутии,
звук – стереосистема, системи за слу хова
стимулация, ароматни масла, допълнителни
материали, табло за визуално разписание,
тежко одеяло, терапевтичен колан с тежести.
Мека стая с окачено оборудване
(Рехабилитация на физическите увреждания)
Оборудване на стая за сензорна интеграция (люлеещ се стол, хамак; люлки: утроба;
гнездо; меки люлки – правоъгълна, кръгла,
квадратна, конче и др.), меки тунели, сензорни
пътеки и килимчета и др.
6897

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
НАРЕДБА № 12
от 11 септември 2020 г.

за системата за търсене и спасяване при
авиационно произшествие
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел I
Принципи и териториален обхват
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията за функциониране, редът за взаимодействие и изискванията към системата
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за търсене и спасяване на въздухоплавателни
средства, екипажи и пътници при авиационно
произшествие в съответствие със стандартите
и препоръките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИК АО).
(2) Търсенето и спасяването на въздухо
плавателни средства, екипажи и пътници при
авиационно произшествие се осъществяват
24 часа в денонощието:
1. на територията на Република България;
2. в определени с международни споразумения райони за търсене и спасяване в открито море, самостоятелно или съвместно с
морските центрове за търсене и спасяване и
центровете за търсене и спасяване при авиационни произшествия на съседните държави.
(3) При осигуряването на помощ на възд у хоплавателни средства и на оцелелите
от авиационни произшествия търсенето и
спасяването се осъществяват независимо от
националността или статута на лицата или
обстоятелствата, при които те са открити.
(4) Системата за търсене и спасяване на въздухоплавателни средства, екипажи и пътници
при авиационно произшествие се поддържа
в готовност за осъществяване на търсене и
спасяване при авиационни произшествия 24
часа в денонощието.
(5) Границите на района за търсене и спасяване се публикуват в Сборника „Аеронави
гационна информация и публикация“ (AIP)
на Република България.
Чл. 2. (1) Тази наредба не се прилага за
авиационни произшествия с въздухоплавателни средства на територията на гражданските
летища на Република България и в районите с
радиус 5 км от контролната точка на летището.
(2) При прерастване на авиационното произшествие в бедствие по смисъла на Закона за
защита при бедствия се прилагат разпоредбите
на Закона за защита при бедствия.
Чл. 3. Основната цел на системата за
търсене и спасяване на въздухоплавателни
средства, екипажи и пътници при авиационни
произшествия е организиране, осигуряване
и координиране на наличните ресурси за
ефективно и бързо провеждане на операции
по търсене и спасяване.
Раздел ІI
Управление на системата за търсене и спасяване при авиационни произшестви я и
координация на операциите
Чл. 4. Управлението на системата за търсене
и спасяване при авиационно произшествие се
осъществява от главния директор на Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“ (ГД ГВА), който има следните функции:
1. определя изискванията, стандартите и
целите за изпълнение от участниците;
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2. разработва насоки за развитието на системата, включително разработва и предлага
проекти на нормативни актове, свързани с
търсенето и спасяването при авиационни
произшествия;
3. привлича за участие в дейностите за
осигуряване на системата за търсене и спасяване участници, посочени в чл. 15;
4. упражнява контрол и надзор за изпълнение на изискванията, стандартите и целите
на системата за търсене и спасяване съгласно
условията на сключените споразумения с
участниците по чл. 15;
5. определя и оповестява начините и средствата за връзка с Координационния център
за търсене и спасяване при авиационни произшествия (КЦТСАП).
Чл. 5. (1) Координирането на дейностите
и управлението на операциите по търсене
и спасяване при авиационно произшествие
в Република България се осъществяват от
КЦТСАП в ГД ГВА, който има следните
функции:
1. определя екипите за търсене и спасяване
и необходимите ресурси за провеждане на
операция за търсене и спасяване;
2. определя района за провеждане на операция за търсене и спасяване;
3. управлява операцията за търсене и спасяване до пристигане на ръководител на операцията на място, определен в Националния
план за търсене и спасяване при авиационни
произшествия (НПТСАП) в зависимост от
конкретния сценарий (открито море, суша,
воден басейн, териториални води и др.);
4. осъществява общата координация между
участниците по чл. 15;
5. осъществява оперативно взаимодействие
с Морския спасителен координационен център
(МСКЦ) за търсене и спасяване по море.
(2) Координирането на дейностите и управлението на операциите по търсене и спасяване в района на авиационно произшествие се
осъществяват от ръководител на операцията
на място.
Г л а в а

в т о р а

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Раздел I
Сътрудничество между съседните държави
Чл. 6. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ разработва общи планове и процедури за координиране на операциите за търсене и спасяване
по специфични сценарии.
(2) Координационният център за търсене
и спасяване при авиационни произшествия
координира своите дейности със съответните
служби за търсене и спасяване на съседните
райони за търсене и спасяване при авиационни произшествия въз основа на сключени
споразумения за взаимодействие.
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Чл. 7. Полетите на възду хоплавателни
средства за търсене и спасяване от други
държави във въздушното пространство над
територията на Република България се осъществяват съгласно Наредба № 22 от 1999 г.
за извършване на полети във въздушното
пространство и от/до летищата на Република
България (ДВ, бр. 69 от 1999 г.).
Чл. 8. Координационният център за търсене
и спасяване при авиационни произшествия,
военните контролни единици и органите за
обслужване на въздушното движение (ОВД)
се информират взаимно за навлизане на
възду хоплавателни средства за търсене и
спасяване във въздушното пространство на
Република България.
Ч л. 9. Гла вна д и рек ц и я „Гра ж да нск а
въ зд у хоп лават елна а дм инист рац и я“ ч рез
КЦТСАП има право да търси логистична и
оперативна помощ, включително въздухоплавателни средства за търсене и спасяване,
плавателни съдове, хора или екипировка в
изпълнение на международни споразумения.
Чл. 10. Главна дирек ци я „Гра ж данска
въ зд у хоп лават елна а дм инист рац и я“ ч рез
К ЦТСА П оказва помощ и съдействие за
търсене и спасяване в изпълнение на международни споразумения.
Чл. 11. Главна дирек ци я „Гра ж данска
въздухоплавателна администрация“ съвместно със структури за търсене и спасяване на
съседни държави може да организира тренировъчни учения за повишаване ефективността
при провеждане на съвместни операции по
търсене и спасяване в изпълнение на международни споразумения.
Чл. 12. В рамките на подготвителните
мероприятия за съвместни тренировъчни
учения ГД ГВА има право да иска съдействие
от Министерството на външните работи за
взаимодействието с други държави по въпросите на търсенето и спасяването на въздухо
плавателни средства.
Чл. 13. Главният директор на ГД ГВА предоставя на съответните структури за търсене и
спасяване на съседните държави информация
относно оперативните планове за търсене и
спасяване в Република България, ако това е
предвидено в международен договор.
Чл. 14. Координационният център за търсене и спасяване при авиационни произшествия
е точка за контакт от системата за търсене
и спасяване на въздухоплавателни средства,
екипажи и пътници и е орган за получаване
на информация и данни за бедствия от система COSPAS-SARSAT.
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Раздел II
Взаимодействие между участниците в системата за търсене и спасяване при авиационни
произшествия
Чл. 15. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ управлява
процеса на взаимодействие между определените в НПТСАП участници в системата за
търсене и спасяване при авиационни произшествия.
Чл. 16. Всички въздухоплавателни средства,
плавателни съдове и местни служби, които не
са част от системата за търсене и спасяване,
са длъжни да сътрудничат при операциите по
търсене и спасяване за оказване на всякаква
възможна помощ на оцелелите от авиационни
произшествия.
Чл. 17. В случай че авиационното произшествие представлява обществена заплаха
и/или са необходими общи действия за разрешаване на кризата, КЦТСАП предоставя
цялата налична информация на засегнатите
субекти с отговорности за действия при бедствия, аварии и катастрофи.
Чл. 18. Главна дирек ци я „Гра ж данска
въздухоплавателна администрация“ и определените в НПТСАП участници в системата
за търсене и спасяване при авиационни произшествия сключват споразумения за взаимодействие за целите на търсенето и спасяването
при авиационни произшествия.
Г л а в а

т р е т а

ПОДГОТВИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Раздел I
Информационно осигуряване
Чл. 19. (1) Координационният център за
търсене и спасяване при авиационни произшествия поддържа актуална информация
относно:
1. готовността на екипите за търсене и
спасяване и оперативните центрове на другите
участници в системата по чл. 15 в района за
търсене и спасяване;
2. органите за обслужване на въздушното
движение;
3. методите и средствата за комуникация,
които могат да бъдат използвани в операции
по търсене и спасяване;
4. адресите и телефонните номера на операторите или техните обявени представители,
осъществяващи полети в района;
5. всякакви други публични или частни
с ъор ъжен и я и обору д ва не, вк л юч и т ел но
медицински и транспортни, които могат да
бъдат използвани при операциите за търсене
и спасяване;
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6. местата, позивните, часовете на работа
и честотите на всички радиоцентрове и радиостанции, които могат да бъдат използвани
в поддръжката на операции по търсене и
спасяване;
7. местата и часовете на работа на службите,
поддържащи радионаблюдение и запазените
честоти;
8. местата, където се съхраняват запаси от
спускаема аварийна екипировка и екипировка
за оцеляване.
(2) Координационният център за търсене
и спасяване при авиационни произшествия
получава информация от Морския спасителен
координационен център относно плавателните
средства, които могат да окажат помощ на
бедстващо въздухоплавателно средство.
Ч л. 20. Коорд и на ц ион н и я т цен т ър за
търсене и спасяване при авиационни произшествия използва системата за доклади на
кораби „Amver“ при операциите по търсене и
спасяване на въздухоплавателни средства във
въздушното пространство над открито море.
Раздел II
П ланиране на операциите по т ърсене и
спасяване
Чл. 21. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ съвместно с
участниците по чл. 15 разработва планове на
операции за търсене и спасяване по сценарии, съответстващи на степента на аварийно състояние и характера на авиационното
произшествие.
Чл. 22. (1) Плановете по чл. 21 съдържат
информация за:
1. начина, по който ще се провеждат операциите по търсенето и спасяването в района
за търсене и спасяване;
2. използването на наличните комуникационни системи и съоръжения;
3. използването на силите, с които ще се
осъществява търсене и спасяване, и тяхното
оповестяване;
4. дейс т ви я та, кои т о т рябва да бъдат
предприети от КЦТСАП съвместно с други
центрове за търсене и спасяване;
5. методите за оповестяване на въздухо
плавателните средства по маршрута и корабите в морето;
6. правата и задълженията на участниците
в екипите за търсене и спасяване;
7. евентуалното преразгръщане на апаратура и съоръжения, което може да бъде наложено от метеорологични или други условия;
8. методите за получаване на съществена
информация относно операциите за търсене
и спасяване, като доклад за развитието на
ситуацията (SITREP), прогнози за времето,
подходящи NOTAM и др.;
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9. методите за получаване на помощ от
центрове за търсене и спасяване на съседни
държави при необходимост, вк лючително
въздухоплавателни средства, морски съдове,
лица или екипировка;
10. методите за оказване на помощ на въздухоплавателните средства, кацнали принудително на вода, за осъществяване на контакт
със съдове на повърхността;
11. методите за насочване на възду хо
плавателните средства за търсене и спасяване (SAR/А/) или друго въздухоплавателно
средство към въздухоплавателното средство
в бедствие;
12. съвместните действия с органите за ОВД
или други заинтересувани органи за оказване
на помощ на въздухоплавателно средство, за
което се знае или се предполага, че е обект
на незаконна намеса.
(2) В плановете по чл. 21 се посочват и
организацията и осигуряването на техническото обслужване и зареждането с гориво на
въздухоплавателни средства, морски кораби
и кораби, плаващи по вътрешните водни
пътища, и превозни средства, ангажирани в
операциите по търсене и спасяване, включително тези, предоставени от други държави.
Чл. 23. Плановете за операциите по търсене
и спасяване на въздухоплавателни средства,
екипажи и пътници се координират и когато
е необходимо, се съвместяват с аварийните
планове на летищата на територията на Република България.
Раздел III
Осигуряване на системата за търсене и спасяване
Чл. 24. Осигуряването на непрекъснато
24-часово дежурство в КЦТСАП за търсене
и спасяване на въздухоплавателни средства,
екипажи и пътници, търпящи бедствие, се
осъществява от лица, притежаващи лиценз за
координатор по търсене и спасяване (SAR) .
Чл. 25. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ в съответствие със стандартите и спецификациите,
посочени в Документ на ИКАО 9731 (IAMSAR
Manual), определя необходимите екипи за
осигу ряване на операциите по търсене и
спасяване.
(2) При необходимост в екипите могат да
бъдат включвани лица и техника от обществени или частни организации, подходящо
разположени и екипирани за операции по
търсене и спасяване.
(3) В екипите могат да бъдат включвани
лица, които не са квалифицирани за участие в
екипи за търсене и спасяване, но независимо
от това могат да участват в такива операции.
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Раздел IV
Обучение и тренировки
Чл. 26. Всеки екип за търсене и спасяване
на въздухоплавателни средства трябва:
1. да познава и да е напълно подготвен за
изпълнение на всички части на плановете за
операции по търсене и спасяване, които са
необходими за ефективното изпълнение на
неговите задължения;
2. да информира КЦТСАП при промяна в
степента на своята готовност.
Чл. 27. За постигане и поддържане на
ефективност при провеждане на операциите
по търсене и спасяване при авиационни произшествия ГД ГВА организира и провежда
не по-малко от едно годишно учение за поддържане на готовност на екипи за търсене и
спасяване.
Чл. 28. В плановете по чл. 21 се планира
провеждането на учения със съставите на
центровете и екипите за търсене и спасяване на съседните държави в съответствие
със сключените споразумения за търсене и
спасяване.
Раздел V
Оборудване на участниците в операциите по
търсене и спасяване при авиационни произшествия
Чл. 29. Координационният център за търсене и спасяване при авиационни произшествия
се оборудва със средства за:
1. комуникация и обмен на данни с органите за обслужване на въздушното движение;
2. определяне на местоположението на
въздухоплавателни средства, екипажи и пътници, търпящи бедствие;
3. комуникация с плавателните съдове в
района за търсене и спасяване;
4. комуникация и обмен на данни с координаторите на операциите за търсене и спасяване
от района на авиационното произшествие;
5. комуникация и обмен на данни с Морския спасителен координационен център и
всички координационни центрове за търсене
и спасяване на съседните райони за търсене
и спасяване;
6. комуникация и обмен на данни с определената метеорологична служба за следене;
7. комуникация и обмен на данни с екипите
за търсене и спасяване и другите участници
в операциите;
8. комуникация и обмен на данни с оповестителни постове;
9. комуникация и обмен на данни с центъра
за контрол на мисиите на системата COSPASSARSAT, обслужващ района за търсене и
спасяване.
Чл. 30. (1) Екипите за търсене и спасяване
следва да разполагат с подходяща екипировка, оборудване за търсене и спасяване и

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

бързо установяване на местоположението и
оказване на адекватна помощ на мястото на
произшествието.
(2) Всеки екип за търсене и спасяване следва да разполага със средства за двустранна
комуникация с ръководителя на място или
КЦТСАП.
Чл. 31. (1) Всяко въздухоплавателно средство за търсене и спасяване (SAR/А/) се
оборудва с устройство за самонасочване по
бедствените честоти и честотите, използвани
от аварийните предаватели на местоположението (ELT).
(2) Всяко въздухоплавателно средство за
търсене и спасяване (SAR/А/), когато се използва за операции по търсене и спасяване
над морски райони, следва да бъде оборудвано по подходящ начин, така че да може да
осъществява комуникация с плавателни съдове – 123.1 МHz и УКВ канали 6 (156.3 МHz),
13 (156.65 МHz) и 16 (156.8 МHz) в диапазона
на морската подвижна служба.
(3) Всяко въздухоплавателно средство за
търсене и спасяване (SAR/А/), което се използва за операции по търсене и спасяване
над морски райони, се снабдява с поне един
екземпляр на Международния код на сигналите (INTERCO), за да се преодолеят езиковите бариери, които могат да възникнат при
комуникация с плавателни съдове.
Чл. 32. В случаите, когато не е известно
дали е необходимо осигуряване по въздуха на
спасителни порциони и спасително оборудване
за оцелелите, най-малко едно от въздухоплавателните средства за търсене и спасяване
(SAR/А/), участващи в операциите по търсене и спасяване, носи на борда си спускаема
екипировка и оборудване за оцеляване.
Чл. 33. (1) Главният директор на ГД ГВА
в рамките на подготвителните мероприятия
и при необходимост организира доставката
и складирането на необходимите запаси, в
това число спасителни средства, спасителни порциони, приспособления и оборудване
за оцеляване, оформени в пакети съгласно
изискванията на Документ на ИК АО 9731
(IAMSAR Manual), подходящо опаковани за
спускане от въздухоплавателни средства.
(2) Запасите се съхраняват в подходящи за
бързо товарене помещения (складове), посочени в плана за провеждане на операции за
търсене и спасяване.
(3) Собствениците и операторите на летища
са длъжни да осигурят подходящи условия за
складиране на запаси.
(4) Запаси могат да се съхраняват и от
екипите за търсене и спасяване.
(5) Необходимото количество спасителни
порциони и оборудване за оцеляване, съдържащо се в пакетите по ал. 1, трябва да
бъде достатъчно за поддържане живота на
оцелелите от авиационното произшествие до
тяхното евакуиране.
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(6) Редът за попълване на запасите и достъпът до складовете се отразяват в плановете
по чл. 21.
(7) В плана за провеждане на операции по
търсене и спасяване се посочва най-близкият
склад до предварително определен пункт за
попълване на необходимите запаси.
(8) Използваните запаси се възстановяват
или обновяват след приключване на спасителните операции или след изтичане срока
им на годност.
Чл. 34. За осигуряване на операциите за
търсене и спасяване над Черно море, в гористи
и планински райони към пакетите за оцеляване се включва и съответното специфично
оборудване в съответствие с изискванията на
Документ на ИК АО 9731 (IAMSAR Manual).
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ ПО
ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ
Раздел I
Определяне и обявяване на степента на аварийно състояние и информиране
Чл. 35. Авиационните произшествия по
смисъла на тази наредба се категоризират
според степента на аварийно състояние, както
следва:
1. състояние на неопределеност с кодова
дума INCERFA;
2. състояние на тревога с кодова дума
ALERFA;
3. състояние на бедствие с кодова дума
DETRESFA.
Чл. 36. Състояние на неопределеност се
определя и обявява по реда на глава четвърта
на Наредба № 11 от 1999 г. за обслужване на
въздушното движение във въздушното пространство на Република България (ДВ, бр. 50
от 1999 г.), както и в следните случаи:
1. съществу ва неопределеност относно
състоянието на въздухоплавателното средство
или пътниците му;
2. има излъчване на аварийния предавател
за местоположение на въздухоплавателното
средство, но без основание за съмнение за
бедствие.
Чл. 37. Състояние на тревога се определя и
обявява по реда на глава четвърта на Наредба
№ 11 от 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство
на Република България, както и когато има
излъчване на аварийния предавател за местоположение на въздухоплавателното средство,
който не може да бъде изолиран или обяснен.
Чл. 38. Състояние на бедствие се определя и обявява по реда на глава четвърта
на Наредба № 11 от 1999 г. за обслужване
на въздушното движение във въздушното
пространство на Република България, както
и в следните случаи:
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1. падналото въздухоплавателно средство
е локализирано чрез насочване по авариен
предавател за местоположение на въздухо
плавателното средство или по друг начин;
2. има излъчване от авариен предавател
за местоположение на въздухоплавателното
средство, прихванато само от спътниково
следене за търсене и спасяване (SARSAT),
непрекъснато, в продължение на 2 часа, без
да е локализиран източникът;
3. има съобщение от очевидец за авиационно произшествие или паднало въздухоплавателно средство.
Чл. 39. (1) Състояния на неопределеност
и тревога не се обявяват, ако няма никакво
съмнение за безопасността на въздухоплавателното средство и лицата на борда му.
(2) Състояние на бедствие не се обявява,
когато съществува обоснована увереност,
че безопасността на възду хоплавателното
средство и намиращите се на борда лица не
е сериозно застрашена и не се нуждаят от
незабавна помощ.
Чл. 40. (1) Когато има основание да се
предполага, че въздухоплавателно средство се
намира в аварийно състояние, всички служби
и всеки участник от системата за търсене и
спасяване по чл. 15 са длъжни незабавно да
уведомят и предадат цялата налична информация на КЦТСАП.
(2) При получаване на информацията по
ал. 1 КЦТСАП я оценява незабавно и преценява обхвата на необходимите дейности.
(3) В случай че информацията за въздухо
плавателно средство в аварийно състояние
бъде получена от източници, различни от
органите за ОВД и/или военните контролни
единици, КЦТСАП определя и обявява степента на аварийно състояние, информира
органа за ОВД и/или военните контролни
единици, които са пряко засегнати и предприема съответните за степента на аварийно
състояние действия.
(4) Органи те за ОВД и/и ли военни те
контролни единици и КЦТСАП информират
съответно всички засегнати органи за ОВД,
военните контролни единици и координационните центрове на съседните държави
за обявена степен на аварийно състояние.
Чл. 41. В зависимост от развитието на
конкретната ситуация органите за ОВД и/
или военните контролни единици в тясна
координация с КЦТСАП променят при необходимост степента на аварийно състояние
и информират всички засегнати органи за
ОВД, военните контролни единици и координационните центрове на съседните държави.
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Раздел II
Процедури за управление и координация на
операциите за търсене и спасяване
Чл. 42. За всяка конкретна операция за
търсене и спасяване дежурният координатор
от Координационния център за търсене и
спасяване при авиационни произшествия определя длъжностни лица за координиране на
дейностите и осигуряване на безопасността
и ефективността на операциите по търсене
и спасяване.
Чл. 43. При обявено състояние на неопределеност КЦТСАП, в тясна координация с
органа за ОВД и участниците в системата за
търсене и спасяване, следи за развитието на
авиационното произшествие, прилага всички
механизми и използва всички налични средства за незабавна оценка на постъпващата
информация.
Чл. 44. При обявено състояние на тревога КЦТСАП определя приложимия план
на операция по чл. 21, информира екипите
за търсене и спасяване и пристъпва към
изпълнение на плана.
Чл. 45. При обявено състояние на бедствие
се пристъпва към провеждане на операция
по т ърсене и спасяване, като дежу рни ят
координатор от КЦТСАП определя приложимия план на операция по чл. 21, информира
екипите за търсене и спасяване и пристъпва
към провеждане на операция по търсене и
спасяване, като:
1. установява местоположението на въздухоплавателното средство, оценява степента
на неопределеност на това местоположение
и въз основа на тази информаци я и обстоятелствата определя площта на зоната
за провеждане на операция по търсене и
спасяване;
2 . изиск ва изп ра ща не т о на ек и п и за
търсене и спасяване в съответствие с процедурите на утвърдения план за операции
по търсене и спасяване;
3. уведомява координационните центрове
на съседните държави, чиято помощ може
да бъде потърсена или имат отношение към
операцията;
4. и зиск ва с ъ дейс т вие ч р е з орг а н и т е
за ОВД и/или МСКЦ от всички въздухо
плавателни средства, плавателни средства,
превозни средства, брегови станции и други
единици, които не са конкретно включени
в съответния план за операции, но са в
състояние да:
а) поддържат прослушване за предаване
от въздухоплавателното средство, търпящо
бедствие, спасително радиооборудване или
авариен предавател на местоположението;
б) подпомагат въздухоплавателното средство, търпящо бедствие, доколкото това е
възможно;
в) информират постоянно КЦТСАП за
развитието на ситуацията;
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5. когато е възможно, уведомява авиационния оператор и/или собственика на възду
хоплавателното средство и държи оператора
в течение относно развитието на събитията;
6. при необходимост изисква допълнителни указания или съдействие от публични или
частни субекти, различни от участниците в
системата за търсене и спасяване;
7. уведомява Националния борд за разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт;
8. предприема действия за уведомяване
на държавата на регистрация на възду хо
плавателното средство, търпящо бедствие.
Чл. 46. (1) В сл у чай че бъде обявено
аварийно състояние за възду хоплавателно
средство, чието местоположение е неизвестно
и не може да бъде определено, или авиационното произшествие може да е настъпило
в повече от един район за търсене и спасяване, дежурният координатор от КЦТСАП:
1. определя и обявява аварийното състояние и привежда съответния план за провеждане на операция за търсене и спасяване,
освен ако не е налице информация, че тези
действия вече са предприети от координационен център за търсене и спасяване на
съседна държава;
2. осъществява връзка с координационните центрове за търсене и спасяване на
съседните държави за определяне на центъра,
отговорен за провеж дането на операциите
за търсене и спасяване;
3. освен ако сключено споразумение с
координационните центрове за търсене и
спасяване на съседните държави не предвижда друго, ръководи операцията по търсене
и спасяване, при условие че:
а) въздухоплавателното средство последно
е докладвало местоположението си в района
за търсене и спасяване по чл. 1, ал. 2;
б) въздухоплавателното средство последно е
докладвало местоположението си на линията,
разделяща районите за търсене и спасяване,
и се е придвижвало към района за търсене и
спасяване по чл. 1, ал. 2;
в) въ зд у хоп лават елно т о средст во се е
придвижвало към района по чл. 1, ал. 2 и
не е било оборудвано с подходящо средство
за двустранна комуникация или не е имало
задължението да поддържа такава;
г) местоположението на бедстващото въздухоплавателно средство, определено от системата COSPAS-SARSAT, попада в районите
на търсене и спасяване по чл. 1, ал. 2;
4. информира центъра за търсене и спасяване, отговорен за провеждането на операциите
за търсене и спасяване за всички обстоятелства, свързани с авиационното произшествие
и развитието на операциите по търсене и
спасяване.
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(2) Процедурите по ал. 1 се прилагат, доколкото не е уговорено друго в споразумение
между ГД ГВА и органите на други държави
за управление и координация на системата
за търсене и спасяване при авиационни произшествия.
Чл. 47. Когато е приложимо, КЦТСАП информира органите за ОВД в съответния район
за полетна информация, в чиито граници се
намира въздухоплавателното средство в аварийно състояние, за предприетите действия
по търсене и спасяване с цел предаването є
към въздухоплавателните средства.
Раздел IIІ
Провеж дане на операциите за търсене и
спасяване на мястото на авиационното произшествие
Чл. 48. (1) Провеждането на операциите
за търсене и спасяване на мястото на авиационното произшествие се осъществява в
съответствие с НПТСАП при прилагане на
утвърдените планове за провеждане на операциите по търсене и спасяване.
(2) Участниците в системата за търсене
и спасяване, различни от частноправни субекти и лица, участват в провеждането на
мероприятията по търсене и спасяване при
авиационни произшествия в съответствие с
приложимото по отношение на тях законодателство чрез длъжностни лица, определени
от ръководителите на съответното ведомство
или специализирана структура.
(3) Частноправните субекти и лица участват
в провеждането на мероприятията по търсене
и спасяване по свое решение и доколкото
позволяват възможностите им.
Чл. 49. Длъжностните лица, които непосредствено ръководят провеждането на операциите
на мястото на авиационното произшествие
или на част от тях, осъществяват дейността
си в съответствие с НПТСАП и:
1. дават инструкции на екипите под свое
ръководство и информират КЦТСАП за това;
2. изпращат в КЦТСАП доклади за развитието на ситуацията (SITREP);
3. координират с КЦТСАП въпросите по
безопасността на полетите на въздухоплавателните средства за търсене и спасяване
(SAR/А/).
Чл. 50. (1) В случай че командирът на
въздухоплавателно средство установи, че друго въздухоплавателно средство на земната/
морската повърхност търпи бедствие, той:
1. наблюдава въздухоплавателното средство
в бедствие до получаване информация от
КЦТСАП или органите за ОВД, че това повече
не е необходимо, освен в случаите, в които
други обективни непреодолими обстоятелства
не изискват въздухоплавателното средство
да напусне района на местопроизшествието;
2. определя местоположението на възду
хоплавателното средство, търпящо бедствие;
3. обозначава своето местоположение, ако
преди това не го е сторил;
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4. предава на КЦТСАП или на органа за
ОВД цялата налична информация за:
а) типа на въздухоплавателното средство в
аварийно състояние, неговата идентификация
и състояние;
б) местоположението, изразено в географски или мрежови (GEOREF) координати, или
в разстояние и истински азимут от характерен
ориентир или от радионавигационно средство;
в) времето на наблюдението, изразено в
часове и минути в координирано универсално
време (UTC);
г) забелязани лица да напускат въздухо
плавателното средство в бедствие;
д) броя на забелязаните лица;
е) метеорологичните условия на мястото
на произшествието;
ж) ви димо т о физи ческо със т ояние на
оцелелите;
з) видимите най-подходящи пътища за
достъп до мястото на произшествието по
повърхността;
5. действа в съответствие с указанията на
КЦТСАП или органа за ОВД.
(2) Действията по ал. 1 не се изпълняват от
командира на въздухоплавателното средство,
когато прецени, че може да бъде застрашена
безопасността на полета или с оглед на обстоятелствата не е целесъобразно да се изпълнят
тези действия.
Чл. 51. (1) В случай че информация за
авиационно произшествие бъде получена от
член на екипаж на въздухоплавателно средство, командирът незабавно:
1. потвърждава получаването на информацията за авиационно произшествие;
2. записва местоположението на въздухо
плавателното средство, търпящо авиационно
произшествие, ако е излъчено;
3. засича пеленга на сигнала;
4. информира КЦТСАП или органа за ОВД
за получената информация за авиационното
произшествие;
5. до получаване на конкретни указания се
отправя към местоположението на въздухо
плавателното средство, търпящо авиационно
произшествие, според получената информация.
(2) Действието по ал. 1, т. 5 не се изпълнява от командира на въздухоплавателното
средство, когато прецени, че може да бъде
застрашена безопасността на полета или с
оглед на обстоятелствата не е целесъобразно
да се изпълнят тези действия.
Чл. 52. (1) В случай че първото възду
хоплавателно средство, достигнало мястото
на произшествието, не е въздухоплавателно
средство за търсене и спасяване (SAR/А/), командирът му поема ръководството на дейнос
тите на мястото на произшествието на всички
пристигащи въздухоплавателни средства до
пристигане на първото въздухоплавателно
средство за търсене и спасяване SAR/А/.
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(2) В случай че екипажът на въздухоплавателно средство не е в състояние да установи
комуникация с КЦТСАП или органа за ОВД,
той отстъпва съгласувано ръководството на
дейностите на мястото на произшествието на
екипажа на въздухоплавателно средство, който
е в състояние да установи и поддържа такава
връзка до пристигането на въздухоплавателно
средство за търсене и спасяване (SAR/А/).
Чл. 53. В случай че е необходимо екипажът
на въздухоплавателното средство за търсене и
спасяване (SAR/А/) да предава информация на
оцелелите или на екипите за търсене и спасяване, а няма двустранна комуникация с тях,
той, ако е възможно, спуска комуникационно
оборудване, което позволява установяването
на такава връзка, или предава информацията,
като спуска писмени съобщения.
Чл. 54. В случай че на мястото на авиационното произшествие има изобразен сигнал от
оцелели или от екипи за търсене и спасяване,
екипажът на въздухоплавателното средство,
участващо в операцията, подава знак, че
сигналът е приет.
Чл. 55. При необходимост екипажът на
възду хоплавателното средство, у частващо
в операцията, насочва екипите за търсене
и спасяване към местопроизшествието чрез
предаване на точни инструкции с всички
средства, с които разполага, включително и
с визуални сигнали.
Чл. 56. При провеждане на операции за
търсене и спасяване на въздухоплавателни
средства, екипажи и пътници се използват
сигналите, посочени в приложението.
Чл. 57. При наблюдаване на сигналите по
чл. 56 въздухоплавателното средство, участващо в операцията по търсене и спасяване,
предприема съответните действия, посочени
в т. 3 от приложението.
Раздел IV
Прекъсване и прекратяване на операциите
Чл. 58. (1) В случай че обстоятелства от
обективен характер не позволяват провеждането на операцията по търсене и спасяване,
без това да застраши живота и здравето на
участниците в нея, но дежурният координатор
в КЦТСАП счита, че е възможно все още
да има оцелели, той временно прекратява
дейностите на мястото на произшествието и
информира участниците.
(2) Операцията по търсене и спасяване
се възобновява от дежурния координатор
в КЦТСАП при отпадане на обективните
обстоятелства по ал. 1, наложили прекъсването є, при условие че все още съществува
възможност за спасяване на оцелели.
Чл. 59. (1) Операцията по търсене и спасяване продължава дотогава, докато всички
оцелели бъдат евакуирани на безопасно място
или до изчерпване на всички възможности за
спасяване на оцелели.
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(2) Търсенето се прекратява само в случаите, в които въздухоплавателното средство
не е открито, след като:
1. всички вероятни райони са били внимателно изследвани;
2. всички вероятни местоположения са
били проучени;
3. са направени всички справки за местонахождението на въздухоплавателното средство
в бедствие.
(3) Спасяването се прекратява само в случаите, когато:
1. не съществува вероятност да са останали живи хора от намиращите се на борда
на въздухоплавателното средство в бедствие;
2. въздухоплавателното средство е намерено
и всички оцелели, пострадали или загинали
са евакуирани.
Чл. 60. (1) Решението за прекратяване на
търсенето и/или спасяването, както и прекратяване на операцията се взема от ръководителя
на операцията на място или от дежурния координатор в КЦТСАП, когато не е определен
ръководител на операцията на място.
(2) При провеждане на операция по търсене
и спасяване в зона, чиито граници влизат в
отговорността на райони за търсене и спасяване на повече от една държава, центровете
за търсене и спасяване на всяка от заинтересуваните държави участват при вземане на
решението за прекратяване на операцията по
търсене и/или спасяване.
(3) При прекратяването на търсенето и/
или спасяването и прекратяване на операцията дежурният координатор от КЦТСАП
уведомява всички участници в операцията.
Чл. 61. (1) Прекратяването на операцията
за търсене и/или спасяване не лишава авиационния оператор или други заинтересувани
лица от възможността да продължат самостоятелно дейностите по търсене и спасяване.
(2) В случаите по ал. 1 и при наличие на
взаимно съгласие, по искане на заинтересуваната страна, дейностите по търсене и спасяване
могат да бъдат координирани от КЦТСАП.
Раздел V
Останки от авиационни произшествия
Чл. 62. (1) Останките от авиационно произшествие с въздухоплавателно средство се
премахват и/или заличават след получено
разрешение от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт по реда
и в сроковете на Наредба № 13 от 1999 г. за
разследване на авиационни произшествия в
Република България (ДВ, бр. 12 от 1999 г.).
(2) След приключването на разследването
на авиационното произшествие с въздухо
плавателно средство, чиито останки не могат
да бъдат премахнати или заличени, местонахождението им се нанася на картата на
съответния район за търсене и спасяване.
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ОТЧИТАНЕ И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ТЪРСЕНЕ И
СПАСЯВАНЕ
Раздел I
Създаване и поддържане на архив
Чл. 63. (1) За всяка проведена операция по
търсене и спасяване при авиационно произшествие дежурният координатор в КЦТСАП
изготвя и представя за у твърж даване от
главния директор на ГД ГВА доклад за проведеното търсене и/или спасяване.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа:
1. пълна информация за провеждането и
резултата от операцията за търсене и спасяване, включително приложените процедури;
2. информация за използваните спасителни
пакети, средства и оборудване за оцеляване;
3. информация за срещнати затруднения
и съответни препоръки за оптимизация на
системата за търсене и спасяване при авиационни произшествия.
(3) При поискване от други държави или
по инициатива на КЦТСАП докладите по
ал. 1 се изпращат в ИК АО за информация и
разпространение.
Чл. 64. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ поддържа
архив на докладите по чл. 63, ал. 1.
(2) Архивният фонд може да бъде използван от участниците в системата за търсене
и спасяване при авиационни произшествия
за целите на:
1. статистическа обработка на информацията;
2. подготовка на състава на КЦТСАП и
екипите за търсене и спасяване;
3. актуализиране на плановете за провеждане на операции за търсене и спасяване;
4. за попълване на запасите от спасителни
пакети, средства и оборудване за оцеляване.
Раздел ІІ
Финансиране
Чл. 65. (1) Дейностите по търсенето и
спасяването се финансират в съответствие с
чл. 141а от Закона за гражданското въздухоплаване и съгласно НПТСАП.
(2) Координационният център за търсене и
спасяване при авиационни произшествия се
финансира от бюджета на ГД ГВА.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Аварийно състояние“ е общ термин,
означаващ според случая състояние на неопределеност, състояние на тревога или състояние
на бедствие.
2. „Състояние на неопределеност“ е ситуация, в която съществува наличие на неувереност по отношение на безопасността
на въздухоплавателно средство и неговите
пътници.
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3. „Състояние на тревога“ е ситуация, в
която съществува опасение по отношение на
безопасността на въздухоплавателно средство
и намиращите се на борда му лица.
4. „Състояние на бедствие“ е ситуация,
в която има разумна увереност, че въздухо
плавателно средство и неговите пътници са
застрашени от сериозна и непосредствена
опасност и/или се нуж даят от незабавна
помощ.
5. „Координационен център за търсене
и спасяване при авиационни произшествия
(КЦТСАП)“ е звено, отговарящо за непосредственото управление и координация на
подготвителните действия и провеждането
на операциите по търсене и спасяване при
авиационни произшествия, разположено в
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
6. „Национален план за търсене и спасяване
при авиационни произшествия (НПТСАП)“
е основен ръководен док у мент, който се
приема от Министерския съвет на основание
чл. 141а, ал. 1 от Закона за гражданското
въздухоплаване, определящ взаимодействието на отговорните национални структури
и организации за ефективно използване на
наличните средства, ресу рси, персонал и
възможности за поддържане на готовност и
осигуряване на дейности за търсене и спасяване при авиационно произшествие.
7. „Орган за обслужване на въздушното
движение (Air traffic services unit)“ е общ термин, означаващ в различни случаи орган за
контрол на въздушното движение, център за
полетна информация или пункт за събиране
на докладите за обслужване на въздушното
движение.
8. „Екип за търсене и спасяване“ е мобилно, ресурсно звено, съставено от обучен
персонал и осигурен с оборудване, подходящо
за експедитивното провеждане на операции
по търсене и спасяване.
9. „Търсене“ е операция, непосредствено
управлявана и координирана от КЦТСАП и
провеждана от обучен персонал и привлечени
при необходимост трети лица, имаща за цел
да открие (локализира) въздухоплавателно
средство и лицата, намиращи се в бедствие.
10. „Спасяване“ е операция за оказване на
помощ на лицата, намиращи се в бедствие,
осигуряване на спешна първа медицинска и
друга помощ за тях и транспортирането им
до безопасно място, провеждана от обучен
персонал и привлечени при необходимост
трети лица.
11. „Въздухоплавателно средство за търсене
и спасяване (SAR/А/)“ е въздухоплавателно
средство, осигурено със специално оборудване, подходящо за ефективно провеждане на
операции за търсене и спасяване.
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12. „Зона за търсене и спасяване“ е зона
с определени размери, попадаща в район за
търсене и спасяване, в която се провежда
операцията по търсене и спасяване на въздухоплавателното средство.
13. „Държава на регистрация“ е държавата,
в чийто регистър е вписано въздухоплавателното средство.
14. „Регионално споразумение за въздушна
навигация“ е споразумение, утвърдено от Съвета на ИКАО, по предложение на регионално
съвещание по въздушна навигация.
15. „Сборник „Аеронавигационна информация и публикация“ (AIP)“ е информационно
издание на Република България, съдържащо
дългосрочна аеронавигационна информация,
имаща важно значение за въздушната навигация.
16. „Система „COSPAS-SARSAT“ e сателитно
базирана система за установяване на сигнали
за бедствия и разпространение на информация
за търсене и спасяване (SAR) (Satellite-based
search and rescue (SAR) distress alert detection
and information distribution system).
17. „Авариен предавател на местоположението (ELT)“ е оборудване, което разпространява
ясно различими сигнали по определени честоти
и в зависимост от приложението може да бъде
активирано ръчно или автоматично при удар.
18. „GEOREF“ – Световна географска референтна система (World Geographic Reference
System), е метод за определяне на местоположението на обекти на земната повърхност.
19. „I N T ERCO“ е Меж д у нар оден код
на сигналите (International Code of Signals
(ICS) – международна система от кодове и
сигнали, използвана от плавателни средства
за предаване на важни за безопасността на
навигацията съобщения.
20. „SITREP“ е доклад от координатора на
място до дежурния координатор в КЦТСАП,
съдържащ информация за условията на мястото
на авиационното произшествие и развитието
на операцията.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 141, ал. 7 от Закона за гра ж данското
въздухоплаване във връзка с чл. 25 и чл. 37,
буква „к“ от Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване и отменя Наредба
№ 12 от 2005 г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване
при авиационно произшествие (ДВ, бр. 5 от
2006 г.).
§ 3. В едногодишен срок от влизането в сила
на наредбата ГД ГВА съвместно с участниците
по чл. 15 разработва плановете по чл. 21.
§ 4. В тримесечен срок от влизането в сила
на наредбата главният директор на ГД ГВА
утвърждава процедури за работата на Коор-
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динационния център за търсене и спасяване
при авиационни произшествия и екипите за
търсене и спасяване.
§ 5. В рамките на първия възможен цикъл
за аеронавигационна информация и публикация, следващ влизането в сила на наредбата,
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ публикува относимата
информация в Сборник „Аеронавигационна
информация и публикация“ (AIP) на Репуб
лика България.
§ 6. Главният директор на ГД ГВА дава
указания по прилагането на наредбата.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Росен Желязков
Министър на вътрешните работи:
Христо Терзийски
Министър на отбраната:
Красимир Каракачанов
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Димитър Георгиев
Приложение
към чл. 56 и 57
Сигнали за търсене и спасяване
1. Сигнали от въздухоплавателно средство за търсене и спасяване (SAR/А/) или
въздухоплавателното средство, участващо в
операциите по търсене и спасяване
1.1. Следните маневри, изпълнени в последователност от въздухоплавателно средство за
търсене и спасяване (SAR/А/) или въздухо
плавателното средство, участващо в операцията по търсене и спасяване, означават, че
то желае да насочи средство по повърхността
към въздухоплавателно средство в бедствие:
1.1.1. описване на поне един кръг над средството на повърхността;
1.1.2. пресичане на проектирания курс на
средството на повърхността близко пред него
и на малка височина и:
а) разклащане на крилата; или
б) увеличаване или намаляване оборотите
на двигателя; или
в) промяна стъпката на пропелера;
1.1.3. поради високото ниво на шум на борда на средството от повърхността звуковите
сигнали от букви „б“ и „в“ може да бъдат
по-малко ефективни, отколкото визуалните
сигнали от буква „а“ и се отнасят към алтернативните (резервните) начини за привличане
на внимание.
1.2. Следните маневри, изпълнени от въздухоплавателно средство за търсене и спасяване (SAR/А/) или въздухоплавателното
средство, участващо в операцията по търсене
и спасяване, и предназначени за средство
на повърхността, означават, че помощта му
повече не е необходима:
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1.2.1. пресичане на траекторията на средството на повърхността близко зад него и на
малка височина и:
а) разклащане на крилата; или
б) увеличаване или намаляване оборотите
на двигателя; или
в) промяна стъпката на пропелера.
1.3. На сигналите от т. 1.1 средството на
повърхността дава следните отговори:
1.3.1. за потвърждаване приемането на
сигналите:
а) издигане на кодовото знаменце с вертикални червени и бели ивици, означаващо
„разбрано“;
б) мигане на поредица от „T“ със сигнална
лампа по кода на Морз;
в) смяна на посоката на движение, следвайки тази на въздухоплавателното средство;
1.3.2. за показване на невъзможност за
изпълнение:
а) издигане на международното знаме „N“
(шахматно подредени сини и бели квадрати);
б) мигане на поредица от „N“ по кода на
Морз.
2. Визуален сигнален код „ЗЕМЯ – ВЪЗДУХ“
2.1. Визуален сигнален код „земя – въздух“,
предназначен за използване от оцелели.
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2.2. Визуален сигнален код „земя – въздух“,
предназначен за използване от единиците за
търсене и спасяване.
2.3. Символите трябва да са най-малко
2,5 метра (8 фута) дълги и трябва да са направени възможно най-очебийни.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

2.3.1. Символите могат да бъдат оформяни от най-различни средства, като: ленти от
плат, материал за парашути, парчета от дърво,
камъни или подобен материал; маркиране на
самата повърхност чрез трамбоване, зацапване
с масло и т.н.
2.3.2. Внимание към горните сигнали може
да бъде привлечено и с други средства, като
радио, фойерверки, дим, отразена светлина
и т.н.
3. Сигнали „ВЪЗДУХ – ЗЕМЯ“
3.1. Следните сигнали, подадени от въздухоплавателно средство, участващо в операцията по търсене и спасяване, означават, че
сигналите от земята са разбрани:
а) в светлата част на деня – чрез разклащане на крилата;
б) в тъмната част на деня – чрез включване
и изключване на светлините за кацане (фарове)
два пъти или, ако не е оборудвано с такива,
включване и изключване на навигационните
светлини два пъти.
3.2. Липсата на описаните сигнали означава, че сигналите от земята не са разбрани.
6898

Поправка. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията прави
следната поправка на техническа грешка в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-32
от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни
средства (ДВ, бр. 80 от 2020 г.): В § 31, т. 2 датата „1.10.2020 г.“ да се чете „1.10.2021 г.“.
7051

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗАМ-1437/32-277163
от 23 септември 2020 г.
На основание чл. 66б, ал. 1 от Закона за митниците нареждам:
Изменям Заповед № ЗАМ-1758 от 27.12.2018 г. (ДВ, бр. 2 от 2019 г.) на директора на Агенция „Митници“, както следва:
Приложението към т. 1 се заменя със следното:
„Приложение
към т. 1 от Заповед № ЗАМ-1758
от 27.12.2018 г. на директора на Агенция „Митници“

Тип

Наименование

Код

Адрес

1

2

3

4

Компетентност
за поставяне на стоки под митнически режим
допускане
специални
за свобод- тран- режими,
износ
но образит
различни
щение
от транзит
5

6

7

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Териториална
Тракийска
дирекция
гр. Пловдив, ул. КуBG003000 кленско шосе № 32,
п.к. 4004
гр. Казанлък, бул. РоМ и т н и ческо
Казанлък
BG003001 зова долина № 53, п.к.
бюро
6100
гр. Карлово, ул. Ген.
М и т н и ческо
Карлово
BG003007 Заимов № 28, пк 213,
бюро
п.к. 4300
М и т н и ческо
гр. Кърджали 6600,
Кърджали
BG003011
бюро
ул. Първи май № 62
гр. Пазарджик,
М и т н и ческо
Пазарджик
BG003004 ул. Стефан Стамбобюро
лов № 18, п.к. 4400
гр. Пловдив, ул. КуМ и т н и ческо
Пловдив
BG003009 кленско шосе № 32,
бюро
п.к. 4004
с. Златитрап, общиМ и т н и ч е с к о Интермодален
на „Родопи“, област
BG003013
бюро
терминал
Пловдив, п.к. 4208,
Територията на ИМТ
Свиленград 6500, кв.
М и т н и ческо
Свиленград
BG003010 Кап. Петко войвода,
бюро
ул. Асен Илиев № 4
гр. Пловдив, бул. ВаМ и т н и ч е с к о Свободна зона
BG003005 сил Левски № 242А,
бюро
Пловдив
п.к. 4003
М и т н и ческо
гр. Смолян, ул. ХадСмолян
BG003006
бюро
жи Иван Бечев № 1
М и т н и ческо
гр. Стара Загора, кв.
Стара Загора BG003008
бюро
Голеш, п.к. 6000
М и т н и ческо
г р. Хасково – 630 0,
Хасково
BG003012
бюро
ул. Правд а № 1
с. Кру мово – 40 09,
М и т н и че с к и Летище ПловBG003002 община „Родопи“, обпункт
див
ласт Пловдив
Териториално
управление

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

1
2
Териториална
Югозападна
дирекция
Териториално
управление
М и т н и ческо
Благоевград
бюро
М и т н и ческо
Ботевград
бюро
Български разМ и т н и ческо
менно-сор т ибюро
ровъчен център

3

BG005800
BG005700
BG005801
BG005810

М и т н и ческо
Гоце Делчев
бюро

BG005701

М и т н и ческо
Драгоман
бюро

BG005803

М и т н и ческо
Кулата
BG005704
бюро
М и т н и ческо
Кюстендил
BG005705
бюро
М и т н и ческо
Летище София BG005100
бюро
М и т н и ческо
Перник
бюро

BG005805

М и т н и ческо
Слатина
бюро

BG005811

М и т н и ческо
София-запад
бюро

BG005807

М и т н и ческо
София-изток
бюро

BG005808

М и т н и че с к и
пункт
М и т н и че с к и
пункт
М и т н и че с к и
пункт
М и т н и че с к и
пункт
М и т н и че с к и
пункт
М и т н и че с к и
пункт
М и т н и че с к и
пункт

ВЕСТНИК
4

гр. София, п.к. 1202,
ул. Веслец № 84
Благоевград, ул. Покровнишко шосе
Ботевград, п.к. 2140,
бул. 3-ти март № 28
гр. София, ж.к Враждебна, ул. Челопешко
шосе № 36
г р. Го ц е Де л ч е в ,
ул. Панаирски ливади № 18
г р. Дра г ом а н , п.к .
2210, ул. Н. Вапцаров № 7
с. Кулата, община
Петр ич, п.к. 2868
г р. К юст ен ди л,
ул. Петър Берон № 30
гр. София, бул. Брюксел № 1
гр. Перник, п.к. 2304,
ул. Владайско въстание № 1
гр. София, п.к. 1574,
бу л. Пр о ф. Ц в е т а н
Лазаров № 13
гр. София, п.к. 1271,
бул. Рожен № 41
гр. София, п.к. 1870,
кв. Ботунец на територията на МЕТАЛСНАБ
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5

6

7

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Гюешево

BG005702 гр. Гюешево

X1

Х

X2

Х

Златарево

BG005703 гр. Златарево

X1

Х

X2

Х

Калотина

BG005804 с. Калотина

X1

Х

X2

Х

Логодаж

BG005706 Логодаж

X1

Х

X2

Х

X1

Х

X2

Х

Х

Х

X2

Х

X1

Х

X2

Х

X1

Х

X2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Летище София
гр. София, бул. БрюкBG005106
– пътници
сел № 1
Летище София
гр. София, бул. БрюкBG005107
– товари
сел № 1
Олтоманци

BG005707 с. Олтоманци

с. Стрезимировци, обМ и т н и че с к и С т р е з и м и BG005809 ласт Перник, община
пункт
ровци
Трън
Териториална
Дунавска
дирекция
Териториално
гр. Русе, бул. Липник
BG004000
управление
№ 117
М и т н и ческо
гр. Видин 3700, СеверВидин
BG004211
бюро
на промишлена зона

С Т Р.
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1
2
М и т н и ческо
Враца
бюро

3
BG004201

М и т н и ческо
Габрово
бюро

BG004301

М и т н и ческо
Ловеч
бюро

BG004304

М и т н и ческо
Монтана
бюро

BG004210

М и т н и ческо
Плевен
бюро
М и т н и ческо
Разград
бюро

BG004306
BG004002

М и т н и ческо
Севлиево
бюро

BG004309

М и т н и ческо
Троян
бюро

BG004311

М и т н и ческо
Търговище
бюро
М и т н и че с к и
Брегово
пункт
М и т н и че с к и
Връшка чука
пункт

BG004011

BG004213

М и т н и че с к и
Оряхово
BG004203
пункт
М и т н и че с к и П р и с т а н и щ е
BG004205
пункт
Лом
М и т н и че с к и П р и с т а н и щ е
BG004006
пункт
Русе
М и т н и че с к и П р и с т а н и щ е
BG004300
пункт
Свищов
М и т н и че с к и
Силистра
BG004014
пункт

Териториална
дирекция
Териториално
управление
М и т н и ческо
бюро
М и т н и ческо
бюро
М и т н и че с к и
пункт
М и т н и че с к и
пункт
М и т н и че с к и
пункт

4
гр. Враца 3000, ул. Васил Кънчов № 86
гр. Габрово, ул. Станц и о н н а № 14 , п . к .
№ 66
гр. Ловеч, ул. Осъмска № 235, п.к. 32
г р. Мо н т а н а 3 4 0 0 ,
у л . Юл и у с И р а с е к
№ 4, ет. 4
гр. Плевен, ул. Гривишко шосе № 6, ет. 2
Разград, ул. Бели Лом
№ 40
г р. С ев л иево 54 0 0,
у л . С т е ф а н Пе ш е в
№ 161
гр. Трoян, п.к. 5600,
ул. Васи л Левск и
№ 477
гр. Търговище, ул. В.
Левски № 5

BG004212 гр. Брегово 3790

М и т н и че с к и Летище Горна
BG004303
пункт
Оряховица

М и т н и че с к и
Сомовит
пункт

ВЕСТНИК

BG004307

гр. Кула 3800, община
Кула, област Видин
гр. Горна Оряховица
5100, ул. Иван Момчилов № 2А
г р. О р я х о в о 33 0 0 ,
ул. Драгоман № 1
гр. Лом 3600, ул. Дунавска № 44
гр. Русе, Пристанищен комплекс Русе
– Изток
гр. Свищов, ул. Дунав
№ 10
гр. Силистра, ул. Цар
Шишман № 5
с. Сомовит 5959, община Гулянци, област
Плевен, ул. Иван Вазов № 2
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5

6

7

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X1

X

X2

Х

X1

Х

X2

Х

X

Х

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Северна морска
BG002000
Добрич

BG002009

Шумен

BG002008

Балчик

BG002010

Варна-запад

BG002002

Варна – фериBG002007
бот

гр. Варна, пл. Славейков № 2
гр. Добрич, ул. Независимост № 36
гр. Шумен, бул. Ришки проход № 54
гр. Балчик, ул. Приморска № 1, п.к. 41
гр. Девня, МП Варназапад
гр. Белослав – Фериботен комплекс
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1
М и т н и че с к и
пункт
М и т н и че с к и
пункт
М и т н и че с к и
пункт
Териториална
дирекция
Териториална
управление
М и т н и ческо
бюро
М и т н и ческо
бюро

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

4
Аерогара Варна, МП
Летище Варна BG002003
– Летище
Пристанище
гр. Варна, пл. СлавейBG002005
Варна
ков № 2
Пристанище
с. Тополи, област ВарBG002006
Леспорт
на – ЗПЗ
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5

6

7

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X1

Х

X2

Х

X1

Х

X2

Х

Х

Х

Х

Х

X1

Х

X2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

–

Х

–

–

X1

Х

X2

Х

-

-

-

-

Южна морска
BG001000
Нефтохимичес
BG001005
ки комбинат
Свободна зона
BG001008
Бургас

М и т н и ческо
Сливен
бюро

BG001009

М и т н и ческо
Ямбол
бюро

BG001010

М и т н и че с к и К а п и т а н А н BG001015
пункт
дреево
М и т н и че с к и
Лесово
BG001011
пункт
М и т н и че с к и
Летище Бургас BG001002
пункт
М и т н и че с к и
Малко Търново BG001003
пункт
М и т н и че с к и Неф т оп рис таBG001013
пункт
нище
М и т н и че с к и П р и с т а н и щ е
BG001007
пункт
Бургас център
М и т н и че с к и ж п гара СвиBG001014
пункт
ленград

г р. Бу ргас, п л. А л.
Батенберг № 1
гр. Бургас, Нефтохимически комбинат
гр. Бургас, Свободна
зона
гр. Сливен, ул. Димитър Благоев № 13,
ет. 2
г р. Я мб ол, ул. Д имитър Благоев № 13,
ет. 2
с. Капитан Андреево
6530, МП – Капитан
Андреево
с. Лесово, област Ямбол, МП – Лесово
гр. Бургас, кв. Сарафово
гр. Малко Търново,
област Бургас, МП –
Малко Търново
гр. Бургас, Росенец,
парк Росенец, нефтен
терминал
г р. Бу ргас, п л. А л.
Батенберг № 1
Свиленград 6500, кв.
Кап. Петко войвода,
ул. Асен Илиев № 1
г р. Цар ево, о блас т
Бургас

М и т н и че с к и
Царево
BG001012
пункт
Централно
гр. София, ул. Г. С.
м и т н и ч е с к о BG009999
Раковски № 47
управл ение
Легенда:

X – означава, че митническото учреждение е компетентно за поставяне на стоките под съответния митнически режим.
Х1 – означава, че митническото учреждение е компетентно за допускане за свободно обращение само в случай на устна декларация за допускане за свободно обращение по чл. 135 от
Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила
за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза.
Х 2 – означава, че митническото учреждение е компетентно само за поставяне под специален
режим временен внос в случай на устна декларация за временен внос по чл. 136 от Делегиран
регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС)
№ 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс па Съюза или друго действие по чл. 139 от същия
регламент или карнет АТА или CPD по чл. 163 от регламента.
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Настоящата заповед е неразделна част от
Заповед № ЗАМ-1758 от 27 декември 2018 г.
(ДВ, бр. 2 от 2019 г.) на директора на Агенция
„Митници“.
Заповедта влиза в сила от 5.10.2020 г.

7071

За директор:
Б. Борисов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-117
от 14 септември 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-36764-6.03.2020 г.
от СГКК – Шумен, 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:
I. С. Зайчино ореше, EKATTE 30274, община
Нови пазар, одобрени със Заповед № РД-18-857
от 27.03.2018 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 30274.36.273:
площ: 3171 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 30274.36.274:
площ: 2926 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 30274.36.275:
площ: 3913 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 30274.2.209:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 5879 кв. м, площ след промяната:
6408 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.2.210: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 11 474 кв. м, площ след
промяната: 11 925 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.7.261:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 609 159 кв. м, площ след промяната:
609 757 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.7.271:
друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 44 490 кв. м, площ след
промяната: 45 753 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.12.1:
нива, собственост на Хинчо Славев Хинев и Руси
Геров Димов, площ преди промяната: 17 261 кв. м,
площ след промяната: 17 029 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 30274.12.17:
нива, собственост на Ангел Иванов Георгиев,
площ преди промяната: 9898 кв. м, площ след
промяната: 9775 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.12.260:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 256 914 кв. м, площ след промяната:
254 647 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.35.1:
нива, собственост на Тодор Георгиев Димитров,
площ преди промяната: 7496 кв. м, площ след
промяната: 6517 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.36.12:
нива, собственост на „Аланекс“ – ООД, площ
преди промяната: 3799 кв. м, площ след промяната: 3754 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.36.13:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 4197 кв. м,
площ след промяната: 4046 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.36.14:
нива, собственост на Живко Атанасов Жеков,
площ преди промяната: 4692 кв. м, площ след
промяната: 4547 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.36.15:
нива, собственост на Димитър Ангелов Димит
ров, площ преди промяната: 5896 кв. м, площ
след промяната: 5755 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.36.16:
нива, собственост на Димитър Ангелов Димитров
и Евтим Христов Кръстев, площ преди промяната: 3740 кв. м, площ след промяната: 3661 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.36.202:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
50 674 кв. м, площ след промяната: 52 630 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.36.225:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 5735 кв. м, площ след промяната:
6795 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.36.228:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 7070 кв. м, площ след промяната:
178 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.36.230:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 20 358 кв. м, площ след промяната:
13 313 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.36.255:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 18 908 кв. м, площ след промяната:
18 639 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.36.272:
друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 67 823 кв. м, площ след
промяната: 70 324 кв. м.
II. С. Сечище, EKATTE 66353, община Нови
пазар, одобрени със Заповед № РД-18-868 от
29.03.2018 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 66353.17.34:
площ: 237 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 66353.29.506:
площ: 151 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 66353.29.507:
площ: 171 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 66353.29.508:
площ: 542 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 66353.29.509:
площ: 88 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 66353.10.222:
площ: 1308 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 66353.11.206:
площ: 57 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 66353.11.207:
площ: 427 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 66353.11.208:
площ: 4781 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 66353.11.209:
площ: 4229 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 66353.13.206:
площ: 1298 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 66353.10.139.1: площ:
64 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 66353.14.91.1: площ:
65 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 66353.18.117.1: площ:
52 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 66353.10.220:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 8062 кв. м, площ след промяната:
8054 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.14.200:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1094 кв. м, площ след промяната:
1064 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.16.14:
друг вид ливада, собственост на Атанас Иванов
Терзиев, площ преди промяната: 35 504 кв. м,
площ след промяната: 35 177 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.16.200:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
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собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1429 кв. м, площ след промяната:
1389 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.17.5:
нива, собственост на „КИА 2000“ – ЕООД, площ
преди промяната: 8487 кв. м, площ след промяната: 7770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.17.6:
нива, собственост на Ердинч Рушуд Мехмед,
площ преди промяната: 11 000 кв. м, площ след
промяната: 10 498 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.17.19:
нива, собственост на Божин Ангелов Стоянов,
Христо Ангелов Стоянов, Ангел Стоянов Стоянов,
Марияна Стоянова Янкова и Добра Ангелова
Николова, площ преди промяната: 9338 кв. м,
площ след промяната: 9263 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.17.29:
нива, собственост на Димо Христов Николов,
площ преди промяната: 3850 кв. м, площ след
промяната: 3508 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.17.30:
нива, собственост на Добринка Харалампиева
Станева, площ преди промяната: 3850 кв. м, площ
след промяната: 3555 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.23.45:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 1 620 203 кв. м,
площ след промяната: 1 620 002 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.26.1:
нива, собственост на Боряна Борисова Мекушина,
площ преди промяната: 10 200 кв. м, площ след
промяната: 10 107 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.26.4:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 687 кв. м, площ след
промяната: 92 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.26.23:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 789 кв. м, площ след промяната:
775 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.26.24:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 2346 кв. м, площ след промяната:
2315 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.27.1:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 5173 кв. м, площ след
промяната: 4658 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.27.2:
друг вид ливада, собственост на Бюрхан Васвиев Баязидов и Исмаил Сюлейманов Исмаилов,
площ преди промяната: 5960 кв. м, площ след
промяната: 5390 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.27.5:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 18 052 кв. м, площ след
промяната: 16 376 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.27.9:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Нови пазар, площ преди промяната: 1686 кв. м,
площ след промяната: 1552 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.27.210:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ пре-
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ди промяната: 522 кв. м, площ след промяната:
482 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.29.8:
нива, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 7500 кв. м, площ след промяната: 7202 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.29.11:
нива, собственост на Селим Хамди Селим, площ
преди промяната: 15 902 кв. м, площ след промяната: 15 135 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.29.12:
нива, собственост на ЕТ „Винч – Васви Хасанов“,
площ преди промяната: 9998 кв. м, площ след
промяната: 9942 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.29.14:
нива, собственост на Никола Петров Тошев,
площ преди промяната: 3314 кв. м, площ след
промяната: 3199 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.29.15:
нива, собственост на Слави Петров Тошев, площ
преди промяната: 3313 кв. м, площ след промяната: 3146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.29.16:
нива, собственост на Борис Петров Тошев, площ
преди промяната: 5321 кв. м, площ след промяната: 4858 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.29.22:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
11 992 кв. м, площ след промяната: 18 897 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.29.200:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 908 кв. м, площ след промяната:
885 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.10.203:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 6284 кв. м, площ след промяната:
6318 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.11.4:
нива, собственост на ЕТ „Винч – Васви Хасанов“,
площ преди промяната: 11 001 кв. м, площ след
промяната: 10 825 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.11.5:
нива, собственост на Халид Ахмедов Ефендиев,
площ преди промяната: 6000 кв. м, площ след
промяната: 5754 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.11.6:
нива, собственост на Мехмед Ахмедов Ефендиев,
площ преди промяната: 6000 кв. м, площ след
промяната: 5512 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.11.15:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 23 113 кв. м, площ след
промяната: 22 729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.11.19:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
22 569 кв. м, площ след промяната: 17 066 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.11.201:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 3097 кв. м, площ след промяната:
3074 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.12.71:
водно течение, река, собственост на държава-
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та – МОСВ, площ преди промяната: 15 593 кв. м,
площ след промяната: 15 328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.13.17:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 13 203 кв. м, площ след
промяната: 8102 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66353.14.250:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 2918 кв. м, площ след промяната:
2969 кв. м.
III. С. Стан, EK ATTE 68744, община Нови
пазар, одобрени със Заповед № РД-18-869 от
29.03.2018 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 68744.16.378:
площ: 39 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 68744.16.379:
площ: 739 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 68744.25.383:
площ: 3251 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 68744.28.401:
площ: 765 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 68744.28.402:
площ: 1308 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 68744.28.403:
площ: 359 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 68744.29.310:
площ: 2857 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.384:
площ: 400 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.385:
площ: 7088 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.386:
площ: 732 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 68744.12.331.1: площ:
79 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 68744.12.331.2: площ:
13 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 68744.12.331.3: площ:
20 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 68744.12.392.1: площ:
30 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 68744.31.7.1: площ:
65 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 68744.31.7.2: площ:
63 кв. м, постройка на допълващото застрояване,
няма данни за собственост;
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сграда с идентификатор 68744.31.336.1: площ:
299 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 68744.31.336.2: площ:
86 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 68744.31.336.3: площ:
101 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 68744.31.339.1: площ:
18 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 68744.1.1:
нива, собственост на Исай Антонов Маноилов,
площ преди промяната: 18 852 кв. м, площ след
промяната: 18 680 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.1.23:
нива, собственост на ЕТ „Андинаст – Станка
Добрева“, площ преди промяната: 11 061 кв. м,
площ след промяната: 10 563 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.1.393:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 13 185 кв. м, площ след промяната:
13 154 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.1.394:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4804 кв. м, площ след промяната:
4798 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.2.1: нива,
собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД,
площ преди промяната: 8873 кв. м, площ след
промяната: 8760 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.3.8:
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди
промяната: 11 139 кв. м, площ след промяната:
10 788 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.4.2: нива,
собственост на Теменужка Славева Станчева и
Димитричка Славева Димитрова Илиева, площ
преди промяната: 5803 кв. м, площ след промяната: 5317 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.4.3: нива,
собственост на Димитър Николов Бакърджиев,
площ преди промяната: 4407 кв. м, площ след
промяната: 3869 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.4.10:
нива, собственост на Георги Цветанов Герасимов,
площ преди промяната: 6000 кв. м, площ след
промяната: 5884 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.4.402:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 2109 кв. м, площ след промяната:
2098 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.6.403:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 8840 кв. м, площ след промяната:
8786 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.11.322:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
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площ преди промяната: 6809 кв. м, площ след
промяната: 6712 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.12.310:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 12 561 кв. м, площ след
промяната: 8200 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.12.350:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Нови пазар, площ преди промяната:
2888 кв. м, площ след промяната: 1199 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.12.353:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Нови пазар, площ преди промяната: 11 907 кв. м,
площ след промяната: 11 749 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.12.381:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 5666 кв. м, площ след промяната:
5602 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.12.392:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 13 738 кв. м, площ след промяната:
11 644 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.12.600:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 402 кв. м, площ след промяната:
1732 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.14.2:
нива, собственост на Тодор Софрониев Иванов,
площ преди промяната: 9888 кв. м, площ след
промяната: 9749 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.14.3:
нива, собственост на Димитър Ангелов Добрев,
площ преди промяната: 9889 кв. м, площ след
промяната: 9771 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.14.378:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 3312 кв. м, площ след промяната:
3266 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.15.1:
нива, собственост на Димитър Ангелов Добрев и
Йордан Димитров Узунов, площ преди промяната: 8334 кв. м, площ след промяната: 8167 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.15.3:
нива, собственост на Радка Борисова Тодорова,
площ преди промяната: 6393 кв. м, площ след
промяната: 6297 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.15.4:
нива, собственост на Василка Георгиева Николова, площ преди промяната: 6393 кв. м, площ
след промяната: 6310 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.16.24:
нива, собственост на Ваня Димитрова Иванова,
площ преди промяната: 38 648 кв. м, площ след
промяната: 38 560 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.16.377:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1907 кв. м, площ след промяната:
1915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.25.105:
лозе, собственост на „Милена + Ю“ – ЕООД,
площ преди промяната: 3611 кв. м, площ след
промяната: 3450 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 68744.25.106:
лозе, собственост на „Милена + Ю“ – ЕООД,
площ преди промяната: 2470 кв. м, площ след
промяната: 2245 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.25.376:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 8700 кв. м, площ след промяната:
8774 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.25.382:
за местен път, собственост на Община Нови
пазар, площ преди промяната: 636 кв. м, площ
след промяната: 1991 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.26.1:
овощна градина, собственост на Тодор Вангелов
Николов, площ преди промяната: 1550 кв. м, площ
след промяната: 1071 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.26.43:
ов ощ н а г ра д и н а , с о б с т в ено с т н а „Ви К ей
Груп“ – ЕООД, площ преди промяната: 1906 кв. м,
площ след промяната: 1102 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.26.81:
овощна градина, собственост на Йордан Димитров
Узунов и Еленка Иванова Узунова, площ преди
промяната: 1793 кв. м, площ след промяната:
918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.26.110:
овощна градина, собственост на Васил Димитров
Бакърджиев, площ преди промяната: 2327 кв. м,
площ след промяната: 1706 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.26.155:
овощна градина, собственост на „Ви Кей Груп“ –
ЕООД, площ преди промяната: 2702 кв. м, площ
след промяната: 1719 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.26.156:
овощна градина, собственост на Борис Добрев
Господинов, площ преди промяната: 11 899 кв. м,
площ след промяната: 11 890 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.26.380:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 867 кв. м, площ след промяната:
858 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.26.386:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1985 кв. м, площ след промяната:
1975 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.26.387:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 2281 кв. м, площ след промяната:
2249 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.26.391:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1437 кв. м, площ след промяната:
1416 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.28.28:
лозе, собственост на „Агдаш“ – ЕАД, площ преди
промяната: 14 543 кв. м, площ след промяната:
14 354 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.28.398:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4715 кв. м, площ след промяната:
4753 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 68744.28.399:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 2837 кв. м, площ след промяната:
2843 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.28.400:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
81 865 кв. м, площ след промяната: 87 140 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.308:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 902 091 кв. м, площ след
промяната: 901 359 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.335:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Нови пазар, площ преди промяната:
18 081 кв. м, площ след промяната: 9368 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.328.2:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Нови
пазар, площ преди промяната: 4640 кв. м, площ
след промяната: 4496 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.328.311:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 51 958 кв. м, площ след
промяната: 51 911 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.

6910

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-118
от 14 септември 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-36764-6.03.2020 г.
от СГКК – Шумен, 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:
I. С. Беджене, EKATTE 03126, община Нови
пазар, одобрени със Заповед № РД-18-864 от
29.03.2018 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 03126.19.401:
площ: 4941 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 03126.19.402:
площ: 4826 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 03126.22.215:
площ: 3083 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03126.22.216:
площ: 1267 кв. м, пасище, земи по чл.19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 03126.22.217:
площ: 15 704 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 03126.15.31:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 6115 кв. м, площ след промяната:
5501 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.16.34:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4829 кв. м, площ след промяната:
5107 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.18.389:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1139 кв. м, площ след промяната:
1087 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.24.30:
нива, собственост на Църковно настоятелство
„Св. вмчк. Димитър“, площ преди промяната:
20 117 кв. м, площ след промяната: 19 217 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.24.31:
нива, собственост на Иванка Йорданова Велева,
площ преди промяната: 6939 кв. м,площ след
промяната: 6585 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.24.32:
нива, собственост на Пена Георгиева Братованова, площ преди промяната: 6779 кв. м, площ
след промяната: 6408 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.24.33:
нива, собственост на Стефан Иванов Христов,
площ преди промяната: 6138 кв. м, площ след
промяната: 5779 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.24.34:
нива, собственост на Иван Лалев Георгиев, площ
преди промяната: 4477 кв. м, площ след промяната: 4151 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.24.35:
нива, собственост на Станчо Христов Станчев,
площ преди промяната: 3700 кв. м, площ след
промяната: 3327 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.24.36:
овощна градина, собственост на Станчо Христов
Станчев, площ преди промяната: 5889 кв. м, площ
след промяната: 5171 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.24.37:
овощна градина, собственост на Станчо Христов
Станчев, площ преди промяната: 4329 кв. м, площ
след промяната: 3237 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.24.40:
нива, собственост на Славейко Иванов Киров,
площ преди промяната: 1880 кв. м, площ след
промяната: 1630 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.24.41:
нива, собственост на Кою Дечев Станев, площ
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преди промяната: 3022 кв. м, площ след промяната: 2394 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.24.50:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1470 кв. м, площ след промяната:
1452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.24.65:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 107 кв. м, площ след промяната:
70 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.24.75:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4815 кв. м, площ след промяната:
6630 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.24.78: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 16 402 кв. м, площ след
промяната: 25 426 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.24.79:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 715 кв. м, площ след промяната: 834 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.24.80:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1411 кв. м, площ след промяната:
2053 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.24.81:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 6235 кв. м, площ след промяната:
1326 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.36.36:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 8457 кв. м, площ след промяната:
7999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.36.40:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 663 кв. м, площ след промяната:
639 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.39.39: за
животновъдна ферма, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 14 674 кв. м, площ след
промяната: 14 281 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.19.24:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 13 356 кв. м, площ след промяната:
7791 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.19.117: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 16 597 кв. м, площ след
промяната: 11 139 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.20.20:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 6300 кв. м, площ след промяната:
7023 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.20.23:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 2862 кв. м, площ след промяната:
2851 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03126.20.120:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 23 052 кв. м, площ след промяната: 22 971 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.21.64:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 9989 кв. м, площ след промяната:
9977 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.21.65:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 612 кв. м, площ след промяната: 642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.22.28:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 15 561 кв. м, площ след промяната: 15 834 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.22.62:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3432 кв. м, площ след промяната: 1473 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.22.63: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 33 895 кв. м, площ след
промяната: 16 147 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03126.22.74:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 8799 кв. м, площ след промяната: 8784 кв. м.
II. С. Писарево, EK AT TE 56486, община
Нови пазар, одобрени със Заповед № РД-18-860
от 27.03.2018 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 56486.61.350:
площ: 3661 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 56486.61.351:
площ: 5733 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 56486.27.67:
площ: 1817 кв. м, пасище, собственост на Община
Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 56486.27.68:
площ: 555 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 56486.28.323:
площ: 515 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 56486.28.324:
площ: 720 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 56486.28.325:
площ: 2956 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 56486.65.180.1: площ:
17 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 56486.67.95.1: площ:
47 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, 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 56486.61.106: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 35 302 кв. м, площ след
промяната: 26 210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56486.65.9: друг
вид нива, собственост на Иван Цветков Христов,
площ преди промяната: 5798 кв. м, площ след
промяната: 5657 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56486.65.10:
друг вид нива, собственост на Ана Пенкова Спасова, площ преди промяната: 5203 кв. м, площ
след промяната: 5117 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56486.65.17:
друг вид нива, собственост на Захари Георгиев
Борачев, площ преди промяната: 3100 кв. м, площ
след промяната: 3069 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56486.65.18:
друг вид нива, собственост на Радко Миленов
Радков, площ преди промяната: 3098 кв. м, площ
след промяната: 3057 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56486.103.352:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 850 кв. м, площ след промяната:
847 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56486.27.66:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 47 570 кв. м, площ след
промяната: 45 321 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56486.28.24:
друг вид нива, собственост на Стефанка Димит
рова Янева, площ преди промяната: 8212 кв. м,
площ след промяната: 8065 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56486.28.64:
пасище, собственост на Община Нови Пазар,
площ преди промяната: 40 909 кв. м, площ след
промяната: 40 648 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56486.28.123: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 25 271 кв. м, площ след
промяната: 21 365 кв. м.
III. С. Преселка, EK ATTE 58205, община
Нови пазар, одобрени със Заповед № РД-18-867
от 29.03.2018 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 58205.33.347:
площ: 3850 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58205.34.350:
площ: 3361 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58205.36.370:
площ: 1220 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58205.5.241:
площ: 942 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58205.14.894:
площ: 3942 кв. м, друг вид поземлен имот без
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определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58205.37.355:
площ: 4692 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58205.37.356:
площ: 283 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58205.38.460:
площ: 1906 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 58205.38.461:
площ: 2167 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58205.13.311:
площ: 263 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 58205.18.9902:
площ: 1294 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58205.18.9903:
площ: 96 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58205.40.359:
площ: 5266 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 58205.36.19.1: площ:
43 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 58205.15.91.1: площ:
38 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 58205.15.91.2: площ:
9 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 58205.18.24.1: площ:
87 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 58205.18.24.2: площ:
34 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 58205.18.24.3: площ:
4 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 58205.38.154.1: площ:
11 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 58205.38.154.2: площ:
36 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 58205.15.129:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 32 574 кв. м, площ след промяната:
32 428 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.29.320:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
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промяната: 9036 кв. м, площ след промяната:
9020 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.29.350:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 411 кв. м, площ след промяната:
436 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.30.30:
пасище, собственост на Филю Дойчев Неделчев,
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1819 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.30.31:
пасище, собственост на Димитър Петров Великов,
площ преди промяната: 3001 кв. м, площ след
промяната: 2070 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.30.57:
водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 15 921 кв. м, площ след
промяната: 15 551 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.30.342:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4430 кв. м, площ след промяната:
4412 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.30.344:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 671 кв. м, площ след промяната:
163 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.30.367:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1361 кв. м, площ след промяната:
1304 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.31.1:
нива, собственост на „КИА 2000“ – ЕООД, площ
преди промяната: 4800 кв. м, площ след промяната: 4704 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.31.343:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 2436 кв. м, площ след промяната:
1713 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.34.88:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
12 395 кв. м, площ след промяната: 24 034 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.5.240:
данни преди промяната: за път от републиканската пътна мрежа, площ: 5569 кв. м, данни след
промяната: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, площ: 1112 кв. м,
собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 58205.6.240:
данни преди промяната: за път от републиканската пътна мрежа, площ: 1710 кв. м, данни след
промяната: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, площ: 434 кв. м,
собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 58205.7.240:
данни преди промяната: за път от републиканската пътна мрежа, площ: 675 кв. м, данни след
промяната: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, площ: 180 кв. м,
собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 58205.7.241:
данни преди промяната: за път от републикан-
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ската пътна мрежа, площ: 598 кв. м, данни след
промяната: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, площ: 202 кв. м,
собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 58205.14.48:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 111 415 кв. м, площ след промяната:
110 825 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.14.49:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 236 515 кв. м, площ след промяната:
235 598 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.14.188:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 2 330 313 кв. м,
площ след промяната: 2 328 802 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.14.230:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4439 кв. м, площ след промяната:
4458 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.14.240:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
38 593 кв. м, площ след промяната: 40 066 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.14.313:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 3691 кв. м, площ след промяната:
6776 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.14.891:
друг вид нива, собственост на МЗГ – ДЛ, площ
преди промяната: 11 841 кв. м, площ след промяната: 10 644 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.15.127:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 19 061 кв. м, площ след промяната:
20 416 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.15.128:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 5934 кв. м, площ след промяната:
5959 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.18.305:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1659 кв. м, площ след промяната:
1863 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.36.1:
ливада, собственост на Венета Цонкова Христова,
Иван Николов Йорданов, Катя Велева Йорданова,
Йордан Николов Йорданов, Веселина Димова
Христова, Георги Бонев Георгиев, Валентин Хрис
тов Йорданов, Йордан Петков Йорданов, Георги
Йорданов Христов, Ирена Георгиева Добрева и
Славейко Георгиев Христов, площ преди промяната: 2009 кв. м, площ след промяната: 1927 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.37.9:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 11 254 кв. м, площ след промяната:
11 015 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.37.13:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 13 465 кв. м, площ след промяната:
13 597 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 58205.37.345:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 276 кв. м, площ след промяната:
232 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.38.2:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 28 857 кв. м, площ след промяната:
27 952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.38.29:
ливада, собственост на Николинка Христова
Върбанова, площ преди промяната: 2501 кв. м,
площ след промяната: 2482 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.38.30:
ливада, собственост на Снежа Димитрова Иванова, площ преди промяната: 2500 кв. м, площ
след промяната: 2305 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.38.115: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 19 037 кв. м, площ след
промяната: 14 647 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.38.357:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4604 кв. м, площ след промяната:
2470 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.13.14:
нива, собственост на Боряна Борисова Мекушина,
площ преди промяната: 6134 кв. м, площ след
промяната: 6012 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.13.21:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 11 850 кв. м, площ след промяната:
11 724 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.13.243:
нива, собственост на ЕТ „Винч – Васви Хасанов“,
площ преди промяната: 1670 кв. м, площ след
промяната: 1356 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.13.309:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 3754 кв. м, площ след промяната:
457 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.18.190:
за местен път, собственост на Община Нови
пазар, площ преди промяната: 3856 кв. м, площ
след промяната: 2844 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58205.40.190: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 10 051 кв. м, площ след
промяната: 8003 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 58205.30.343:
площ: 417 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 58205.31.88:
площ: 11 154 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 58205.36.88:
площ: 5476 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 58205.38.345:
площ: 686 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
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поземлен имот с идентификатор 58205.38.355:
площ: 690 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар.
I V. С. Тръница, EK AT TE 7330 0, община
Нови пазар, одобрени със Заповед № РД-18-871
от 29.03.2018 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 73300.102.181:
площ: 771 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 73300.102.182:
площ: 5406 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 73300.18.944:
площ: 5664 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 73300.18.10.1: площ:
222 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 73300.18.10.2: площ:
24 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 73300.23.11.1: площ:
1024 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 73300.11.23:
нива, собственост на Господина Господинова
Дякова, площ преди промяната: 5009 кв. м, площ
след промяната: 4797 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.11.35:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 2070 кв. м, площ след промяната:
2057 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.11.39: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 10 335 кв. м, площ след
промяната: 14 437 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.95.95:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 1 900 732 кв. м,
площ след промяната: 1 899 213 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.98.98:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
378 249 кв. м, площ след промяната: 376 015 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.18.42:
нива, собственост на Радослав Стоянов Дончев
и Димитричка Дянкова Дончева, площ преди
промяната: 3328 кв. м, площ след промяната:
3219 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.18.43:
нива, собственост на Стоян Куртев Христов,
площ преди промяната: 4685 кв. м, площ след
промяната: 4652 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.23.9:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
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промяната: 1260 кв. м, площ след промяната:
1244 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.23.12:
нива, собственост на Радослав Стоянов Дончев
и Димитричка Дянкова Дончева, площ преди
промяната: 7750 кв. м, площ след промяната:
7694 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.24.61:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 6140 кв. м, площ след промяната:
2621 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.24.126:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 6081 кв. м, площ след промяната:
6072 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.24.501:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1611 кв. м, площ след промяната:
1604 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.102.5:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 1014 кв. м, площ след
промяната: 869 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.102.12:
за местен път, собственост на Община Нови
пазар, площ преди промяната: 2588 кв. м, площ
след промяната: 2542 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.102.14:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 434 кв. м, площ след
промяната: 364 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.102.15:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 511 кв. м, площ след
промяната: 489 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.102.17:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 614 кв. м, площ след
промяната: 582 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.102.37:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 415 кв. м, площ след
промяната: 439 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.102.45:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
26 617 кв. м, площ след промяната: 24 580 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.102.180:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 6344 кв. м, площ след
промяната: 6245 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.12.81:
друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 31 660 кв. м, площ след
промяната: 31 531 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.12.83:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1848 кв. м, площ след промяната:
1822 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.15.230:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 4597 кв. м, площ след промяната:
2699 кв. м;

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 73300.18.8:
отводнителен канал, собственост на Община
Нови пазар, площ преди промяната: 15 018 кв. м,
площ след промяната: 14 856 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.18.9:
друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 5455 кв. м, площ след
промяната: 4828 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.18.74:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
11 809 кв. м, площ след промяната: 20 843 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.18.190:
отводнителен канал, собственост на Община Нови
пазар, площ преди промяната: 13 929 кв. м, площ
след промяната: 13 888 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.18.220:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2443 кв. м, площ след промяната:
2298 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.19.1:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕАД,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2002 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.19.2:
нива, собственост на „Агро Сто“ – ЕООД, площ
преди промяната: 10 001 кв. м, площ след промяната: 9026 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.19.3:
нива, собственост на Петко Великов Дочев,
площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след
промяната: 3729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.19.4:
нива, собственост на Станка Великова Христова,
площ преди промяната: 15 001 кв. м, площ след
промяната: 14 158 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.19.7:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕАД,
площ преди промяната: 7999 кв. м, площ след
промяната: 7219 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.19.8:
нива, собственост на Христо Златков Рангелов,
площ преди промяната: 7001 кв. м, площ след
промяната: 6420 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.19.9:
нива, собственост на Христо Стоянов Христови,
площ преди промяната: 9002 кв. м, площ след
промяната: 8356 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.19.16:
нива, собственост на Славка Георгиева Братанова,
площ преди промяната: 5001 кв. м, площ след
промяната: 4074 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.19.17:
нива, собственост на Стоян Петков Великов,
площ преди промяната: 8220 кв. м, площ след
промяната: 7210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.19.18:
нива, собственост на Неделя Великова Колева и Димитричка Колева Гочева, площ преди
промяната: 12 001 кв. м, площ след промяната:
10 981 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.19.19:
нива, собственост на Дафинка Банкова Христова,
площ преди промяната: 8001 кв. м, площ след
промяната: 7025 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.19.31:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
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собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 5340 кв. м, площ след промяната:
5210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.20.27:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4359 кв. м, площ след промяната:
4321 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.20.28:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 2119 кв. м, площ след промяната:
2051 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73300.20.63:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 16 551 кв. м, площ след промяната:
14 142 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.

6911

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-119
от 14 септември 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-55988-24.04.2020 г.
и вх. № 09-58023-29.04.2020 г. от СГКК – Бургас,
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. Гр. Българово, EK ATTE 07332, община
Бургас, одобрени със заповеди № РД-18-252 от
24.08.2017 г. и № КД-14-30 от 22.10.2019 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 07332.88.602:
площ: 235 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07332.89.631:
площ: 44 213 кв. м, за местен път, собственост
на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07332.89.632:
площ: 65 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07332.89.633:
площ: 152 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07332.90.153:
площ: 430 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Бургас;
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поземлен имот с идентификатор 07332.91.154:
площ: 83 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07332.101.572:
площ: 832 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07332.105.433:
площ: 11 462 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Министерството на транспорта;
поземлен имот с идентификатор 07332.105.434:
площ: 6183 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Министерството на транспорта;
поземлен имот с идентификатор 07332.105.435:
площ: 24 640 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Министерството на транспорта;
поземлен имот с идентификатор 07332.117.344:
площ: 708 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07332.117.345:
площ: 189 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07332.120.437:
площ: 5253 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Министерството на транспорта;
поземлен имот с идентификатор 07332.120.438:
площ: 526 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Бургас.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 07332.86.343: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
24 054 кв. м, площ след промяната: 22 250 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.87.263: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
4129 кв. м, площ след промяната: 4076 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.87.304:
за стопански двор, собственост на ЗК „Земя – 92“,
площ преди промяната: 947 кв. м, площ след
промяната: 842 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.87.305:
за стопански двор, собственост на ЗК „Земя – 92“,
площ преди промяната: 476 кв. м, площ след
промяната: 407 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.87.310:
неизползвана нива (угар, орница), собственост на
ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 1201 кв. м,
площ след промяната: 1197 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.87.343: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
6627 кв. м, площ след промяната: 6343 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.4:
нива, собственост на „Сортови семена“ – ЕООД,
Димитър Христакиев Динев и „Севан“ – ООД,
площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след
промяната: 5945 кв. м,;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.5:
нива, собственост на Златка Тенева Мечкова,
площ преди промяната: 3078 кв. м, площ след
промяната: 3016 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 07332.88.6:
нива, собственост на „Севан“ – ООД, „Съединение 02“ – ООД, и Стойчо Михалев Грозев,
площ преди промяната: 6998 кв. м, площ след
промяната: 6879 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.7:
нива, собственост на Керачка Стойкова Генчева
и Параско Георгиев Парасков, площ преди промяната: 8410 кв. м, площ след промяната: 8362 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.10:
нива, собственост на Златка Димитрова Велкова,
площ преди промяната: 9998 кв. м, площ след
промяната: 9866 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.11:
нива, собственост на Моню Костадинов Христов,
площ преди промяната: 9398 кв. м, площ след
промяната: 9249 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.13:
нива, собственост на Малина Кръстева Попова,
площ преди промяната: 4201 кв. м, площ след
промяната: 4041 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.37:
нива, собственост на Димит ринка Иванова
Атанасова, площ преди промяната: 10 498 кв. м,
площ след промяната: 10 453 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.38:
нива, собственост на Тана Желязкова Вичева,
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1981 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.39:
нива, собственост на Петко Стоянов Петков,
площ преди промяната: 2006 кв. м, площ след
промяната: 1984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.40:
нива, собственост на Димитър Петков Стаматов,
площ преди промяната: 2006 кв. м, площ след
промяната: 1981 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.41:
нива, собственост на Димитър Иванов Димитров,
площ преди промяната: 2001 кв. м, площ след
промяната: 1974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.42:
нива, собственост на Гана Стойкова Димитрова,
площ преди промяната: 3200 кв. м, площ след
промяната: 3152 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.60:
нива, собственост на „Севан“ – ООД, площ преди
промяната: 9043 кв. м, площ след промяната:
8910 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.61:
нива, собственост на Стефан Вълков Перчанов,
площ преди промяната: 12 554 кв. м, площ след
промяната: 12 441 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.260:
дере, собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 23 645 кв. м, площ след промяната:
23 532 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.266: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
3634 кв. м, площ след промяната: 3539 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.89.23:
нива, собственост на Паскал Костадинов Парашкевов, площ преди промяната: 2879 кв. м, площ
след промяната: 2868 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.89.32:
нива, собственост на Димитър Иванов Бижев и
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Павли Славов Бижев, площ преди промяната:
2200 кв. м, площ след промяната: 2189 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.90.6:
лозе, собственост на Кольо Генчев Памукчийски,
площ преди промяната: 5098 кв. м, площ след
промяната: 4999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.90.8:
лозе, собственост на Господинка Димитрова
Филипова, площ преди промяната: 1999 кв. м,
площ след промяната: 1870 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.90.10:
лозе, собственост на Анка Георгиева Стаматова,
площ преди промяната: 1200 кв. м, площ след
промяната: 1152 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.90.18:
лозе, собственост на Дафина Костадинова Филипова, площ преди промяната: 800 кв. м, площ
след промяната: 786 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.90.19:
лозе, собственост на Дафина Костадинова Филипова, площ преди промяната: 1640 кв. м, площ
след промяната: 1603 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.90.23:
лозе, собственост на „Севан“ – ООД, площ преди
промяната: 2200 кв. м, площ след промяната:
2104 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.90.24:
лозе, собственост на Светла Танева Куртева,
площ преди промяната: 1100 кв. м, площ след
промяната: 1047 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.90.25:
лозе, собственост на Станимир Киров Стоянов
и Дора Кирова Янкова, площ преди промяната:
1100 кв. м, площ след промяната: 1039 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.90.26:
лозе, собственост на Веска Илиева Жекова, площ
преди промяната: 1374 кв. м, площ след промяната: 1288 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.90.28:
лозе, собственост на Мария Щерионова Стойчева,
площ преди промяната: 1200 кв. м, площ след
промяната: 1196 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.90.29:
овощна градина, собственост на Илия Ставрев
Папанчев и Станимир Василев Папанчев, площ
преди промяната: 1200 кв. м, площ след промяната: 1188 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.90.30:
лозе, собственост на Васил Момчилов Минчев,
Нели Минчева Николова и Мая Минчева Минчева, площ преди промяната: 1200 кв. м, площ
след промяната: 1185 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.90.31:
лозе, собственост на „Съединение 02“ – ООД,
площ преди промяната: 1250 кв. м, площ след
промяната: 1169 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.90.32:
лозе, собственост на „Севан“ – ООД, площ преди
промяната: 1250 кв. м, площ след промяната:
1164 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.90.152: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
2028 кв. м, площ след промяната: 2032 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.91.6:
лозе, собственост на Таню Стоянов Танчев, площ
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преди промяната: 7199 кв. м, площ след промяната: 7197 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.91.153: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
2391 кв. м, площ след промяната: 2386 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.92.10:
лозе, собственост на Калин Христов Коприев,
площ преди промяната: 1901 кв. м, площ след
промяната: 1900 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.92.427:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 649 кв. м, площ след промяната: 250 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.93.427: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
349 кв. м, площ след промяната: 86 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.94.427: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
745 кв. м, площ след промяната: 201 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.95.427: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
3727 кв. м, площ след промяната: 2686 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.96.427: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
3326 кв. м, площ след промяната: 2200 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.101.37:
нива, собственост на Петраки Тенев Иванчев,
площ преди промяната: 15 369 кв. м, площ след
промяната: 15 166 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.101.42:
нива, собственост на Бойчо Митев Душков,
площ преди промяната: 13 609 кв. м, площ след
промяната: 13 568 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.101.43:
нива, собственост на Щерион Янев Апостолов,
площ: 9158 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.101.66:
нива, собственост на Ганчо Славов Бижев, площ
преди промяната: 6978 кв. м, площ след промяната: 6835 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.101.67:
нива, собственост на Иван Славов Бижев, площ
преди промяната: 6979 кв. м, площ след промяната: 6978 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.101.85:
нива, собственост на „Севан“ – ООД, площ преди промяната: 5474 кв. м, площ след промяната:
5446 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.102.8:
нива, собственост на Кольо Минчев Господинов,
площ преди промяната: 12 598 кв. м, площ след
промяната: 12 518 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.102.9:
нива, собственост на „Серес“ – ЕАД, площ преди
промяната: 17 345 кв. м, площ след промяната:
15 629 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.102.65: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
2557 кв. м, площ след промяната: 2566 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.103.12:
нива, собственост на Иван Динев Генчев, Дра-
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ган Динев Драганов и „Съединение 02“ – ООД,
площ преди промяната: 12 850 кв. м, площ след
промяната: 12 824 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.103.65: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
9016 кв. м, площ след промяната: 8624 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.104.25: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
1635 кв. м, площ след промяната: 3037 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.105.97:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Министерството на
транспорта, площ преди промяната: 94 888 кв. м,
площ след промяната: 53 547 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.113.451:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 3688 кв. м, площ след промяната: 3167 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.114.427:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 1524 кв. м, площ след промяната: 2299 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.115.427:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 3462 кв. м, площ след промяната: 2784 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.116.156:
дере, собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 26 379 кв. м, площ след промяната:
26 728 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.117.1:
нива, собственост на Вълко Христов Михалев,
площ: 9748 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.117.20:
нива, собственост на Златка Иванова Плачкова,
площ преди промяната: 8599 кв. м, площ след
промяната: 8354 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.117.40:
нива, собственост на Кънчо Колев Пенчев, площ
преди промяната: 10 598 кв. м, площ след промяната: 10 482 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.117.41:
нива, собственост на „Севан“ – ООД, площ:
10 598 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.117.42:
нива, собственост на Иванка Янчева Динкова,
площ преди промяната: 4150 кв. м, площ след
промяната: 4050 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.117.43:
нива, собственост на Иван Динев Генчев, площ
преди промяната: 4149 кв. м, площ след промяната: 4087 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.124.274:
дере, собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 54 906 кв. м, площ след промяната:
54 905 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.124.343:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 8259 кв. м, площ след промяната: 8269 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.120.13:
лозе, собственост на Ивайло Димов Кюркчиев,
площ преди промяната: 3001 кв. м, площ след
промяната: 3000 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 07332.120.434:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 1043 кв. м, площ след промяната: 1120 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.122.19:
нива, собственост на Димитър Славов Димитров,
площ преди промяната: 6636 кв. м, площ след
промяната: 6081 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.122.435:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 7110 кв. м, площ след промяната: 7068 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 07332.89.590:
площ: 37 235 кв. м, за местен път, собственост
на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07332.101.63:
площ: 906 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Министерството
на транспорта;
поземлен имот с идентификатор 07332.120.296:
площ: 5258 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Министерството
на транспорта.
II. С. Миролюбово, EK ATTE 48409, община Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-130
от 24.07.2017 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 48409.13.43:
площ: 12 555 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Министерството на транспорта;
поземлен имот с идентификатор 48409.15.136:
площ: 19 608 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Министерството на транспорта;
поземлен имот с идентификатор 48409.18.76:
площ: 4044 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Министерството на транспорта.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 48409.5.6:
дере, собственост на Община Бургас – км. Миролюбово, площ преди промяната: 97 033 кв. м,
площ след промяната: 96 964 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48409.12.17:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Миролюбово,
площ преди промяната: 3343 кв. м, площ след
промяната: 3521 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48409.13.15:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Миролюбово,
площ преди промяната: 3617 кв. м, площ след
промяната: 5198 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48409.14.6: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Миролюбово,
площ преди промяната: 3377 кв. м, площ след
промяната: 817 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 48409.14.10:
дере, собственост на Община Бургас – км. Миролюбово, площ преди промяната: 61 658 кв. м,
площ след промяната: 61 291 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48409.15.44:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Миролюбово,
площ преди промяната: 3633 кв. м, площ след
промяната: 3189 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48409.15.132:
пасище, собственост на Община Бургас, площ
преди промяната: 715 кв. м, площ след промяната: 457 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48409.18.32:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на държавата, площ преди промяната:
1579 кв. м, площ след промяната: 1273 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48409.20.19:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Миролюбово,
площ преди промяната: 4482 кв. м, площ след
промяната: 4457 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 48409.13.18:
площ: 5725 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас – км. Миролюбово;
поземлен имот с идентификатор 48409.13.42:
площ: 3913 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас – км. Миролюбово;
поземлен имот с идентификатор 48409.14.14:
площ: 2730 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас – км. Миролюбово;
поземлен имот с идентификатор 48409.15.133:
площ: 7690 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас – км. Миролюбово;
поземлен имот с идентификатор 48409.15.134:
площ: 4651 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас – км. Миролюбово;
поземлен имот с идентификатор 48409.15.135:
площ: 5773 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас – км. Миролюбово;
поземлен имот с идентификатор 48409.18.33:
площ: 1331 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас – км. Миролюбово;
поземлен имот с идентификатор 48409.18.34:
площ: 1046 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас – км. Миролюбово;
поземлен имот с идентификатор 48409.18.35:
площ: 1079 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас – км. Миролюбово.
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
6912
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ЗАПОВЕД № КД-14-120
от 14 септември 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-58013-29.04.2020 г.
от СГКК – Бургас, 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. Изворище, EKATTE
32425, община Бургас, одобрени със Заповед
№ РД-18-140 от 24.07.2017 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 32425.11.42:
площ: 3514 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 32425.15.37:
площ: 4383 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32425.16.261:
площ: 672 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 32425.17.39:
площ: 85 754 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Министерството на транспорта;
поземлен имот с идентификатор 32425.17.40:
площ: 918 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32425.26.801:
площ: 1658 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Петър Иванов Статев;
поземлен имот с идентификатор 32425.27.143:
площ: 10 268 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Министерството на транспорта;
поземлен имот с идентификатор 32425.27.144:
площ: 3342 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Петър Иванов Статев;
поземлен имот с идентификатор 32425.29.310:
площ: 4361 кв. м, пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1;
поземлен имот с идентификатор 32425.29.311:
площ: 6093 кв. м, пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1;
поземлен имот с идентификатор 32425.29.312:
площ: 11 456 кв. м, пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1;
поземлен имот с идентификатор 32425.35.313:
площ: 35 825 кв. м, за местен път, собственост
на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 32425.35.314:
площ: 8236 кв. м, пасище, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 32425.35.315:
площ: 1701 кв. м, пасище, собственост на Община
Бургас;
поземлен имот с идентификатор 32425.35.316:
площ: 214 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на Община Бургас;
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поземлен имот с идентификатор 32425.35.317:
площ: 565 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 32425.35.318:
площ: 403 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 32425.35.319:
площ: 960 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 32425.54.348:
площ: 7957 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 32425.11.39:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 16 709 кв. м, площ след
промяната: 16 752 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.11.40: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
1866 кв. м, площ след промяната: 1892 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.11.41:
дере, собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 9079 кв. м, площ след промяната:
9144 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.12.1:
нива, собственост на Йовка Андонова Петрова
и Анастасия Апостолова Михова, площ преди
промяната: 33 148 кв. м, площ след промяната:
31 904 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.12.6:
нива, собственост на Георги Николов Николов,
площ преди промяната: 7199 кв. м, площ след
промяната: 6928 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.12.8:
нива, собственост на „Ставен“ – АД, площ преди
промяната: 11 997 кв. м, площ след промяната:
11 547 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.12.9:
нива, собственост на Николай Мирославов Георгиев, площ преди промяната: 6299 кв. м, площ
след промяната: 5534 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.12.12:
нива, собственост на „Златен клас“ – ООД, площ
преди промяната: 2999 кв. м, площ след промяната: 2340 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.12.14:
нива, собственост на „Златен клас“ – ООД, площ
преди промяната: 6399 кв. м, площ след промяната: 6050 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.12.15:
нива, собственост на Иван Калев Ламбов, площ
преди промяната: 9299 кв. м, площ след промяната: 8860 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.12.16:
нива, собственост на Пенка Калева Иванова,
площ преди промяната: 9261 кв. м, площ след
промяната: 8884 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.12.17:
нива, собственост на Златка Томова Михалева,
площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след
промяната: 5542 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.12.19:
нива, собственост на Стамат Костов Стаматов,
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площ преди промяната: 15 499 кв. м, площ след
промяната: 14 770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.12.20:
нива, собственост на „Ставен“ – АД, площ преди
промяната: 15 499 кв. м, площ след промяната:
14 910 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.12.21:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 25 204 кв. м, площ след
промяната: 25 123 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.12.22:
дере, собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 22 838 кв. м, площ след промяната:
22 759 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.12.227: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
7396 кв. м, площ след промяната: 7364 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.14.1:
нива, собственост на Стоян Хараламбиев Стоя
нов, площ преди промяната: 4000 кв. м, площ
след промяната: 2564 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.14.4:
нива, собственост на Михо Георгиев Стаматов,
площ преди промяната: 28 344 кв. м, площ след
промяната: 24 409 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.15.36: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
2056 кв. м, площ след промяната: 2084 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.16.18: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
1670 кв. м, площ след промяната: 1678 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.16.19:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 14 148 кв. м, площ след
промяната: 14 367 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.16.27:
дере, собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 2163 кв. м, площ след промяната:
2180 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.16.230:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 32 905 кв. м, площ след
промяната: 33 087 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.16.240:
дере, собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 2140 кв. м, площ след промяната:
2162 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.17.12:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 88 648 кв. м, площ след
промяната: 88 990 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.17.13:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата, чрез Министерството на земеделието и храните, площ преди промяната: 825 898 кв. м,
площ след промяната: 826 446 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.17.16:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 762 741 кв. м, площ след
промяната: 763 334 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.17.18:
дере, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 478 кв. м, площ след промяната:
540 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 32425.17.19:
дере, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 900 кв. м, площ след промяната:
914 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.17.21:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 105 513 кв. м, площ след
промяната: 107 608 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.17.22:
дере, собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 5380 кв. м, площ след промяната:
5462 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.17.23: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
1539 кв. м, площ след промяната: 1558 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.17.38: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
7788 кв. м, площ след промяната: 7789 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.18.1:
нива, собственост на Вантия Димитрова Георгиева, площ преди промяната: 23 994 кв. м, площ
след промяната: 21 960 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.18.2:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 5488 кв. м, площ след
промяната: 5408 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.18.3:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 220 кв. м, площ след
промяната: 96 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.19.1:
нива, собственост на Валентин Дачев Събев,
площ преди промяната: 2697 кв. м, площ след
промяната: 2050 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.19.2:
нива, собственост на „Петра 6“ – ЕООД, площ
преди промяната: 14 997 кв. м, площ след промяната: 14 145 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.19.12:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 17 575 кв. м, площ след
промяната: 17 355 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.19.13:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 3188 кв. м, площ след
промяната: 2848 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.20.27:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 11 442 кв. м, площ след
промяната: 11 351 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.20.28: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
5407 кв. м, площ след промяната: 5374 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.21.1:
изоставена орна земя, собственост на Иван
Костадинов Костадинов, площ преди промяната:
14 498 кв. м, площ след промяната: 11 747 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.21.14:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 5536 кв. м, площ след
промяната: 3898 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.21.15:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
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площ преди промяната: 3451 кв. м, площ след
промяната: 3346 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.21.17: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
3755 кв. м, площ след промяната: 3724 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.24.37: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
480 кв. м, площ след промяната: 460 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.24.41:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 22 714 кв. м, площ след
промяната: 19 504 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.24.42:
дере, собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 4672 кв. м, площ след промяната:
4688 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.24.374:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 625 956 кв. м, площ след
промяната: 625 926 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.26.370:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 199 063 кв. м, площ след
промяната: 198 452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.27.1:
нива, собственост на Иван Костадинов Костадинов, площ: 4500 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.27.2:
нива, собственост на Иван Стоянов Стоянов,
площ: 4399 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.27.6: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
809 кв. м, площ след промяната: 203 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.28.4:
пасище, собственост на Община Бургас, площ
преди промяната: 22 217 кв. м, площ след промяната: 22 187 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.28.6:
дере, собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 15 752 кв. м, площ след промяната:
15 719 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.29.1: изоставена орна земя, собственост на Стоян Янчев
Янчев, площ преди промяната: 7999 кв. м, площ
след промяната: 6890 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.29.8:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 382 кв. м, площ след
промяната: 250 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.29.307:
пасище, собственост на Община Бургас, площ
преди промяната: 24 063 кв. м, площ след промяната: 23 095 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.29.309:
дере, собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 40 729 кв. м, площ след промяната:
40 278 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.30.1:
нива, собственост на Кънчо Андонов Михалев,
площ преди промяната: 6299 кв. м, площ след
промяната: 5735 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.30.18: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
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ност на Община Бургас, площ преди промяната:
656 кв. м, площ след промяната: 639 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.30.19:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 20 873 кв. м, площ след
промяната: 19 762 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.30.21:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 15 375 кв. м, площ след
промяната: 15 105 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.30.24:
дере, собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 78 628 кв. м, площ след промяната:
77 804 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.30.66:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 1186 кв. м, площ след
промяната: 146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.30.67:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 233 953 кв. м, площ след
промяната: 231 208 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.35.14:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 14 517 кв. м, площ след
промяната: 15 638 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.35.24:
пасище, собственост на Община Бургас, площ
преди промяната: 4063 кв. м, площ след промяната: 3773 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.35.25:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Бургас, площ преди промяната: 1140 кв. м, площ
след промяната: 1122 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.35.26:
друг вид земеделска земя, собственост на Тодор
Вълков Йорданов и Лилийка Стоилова Йорданова, площ преди промяната: 750 кв. м, площ след
промяната: 749 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.36.1:
нива, собственост на „Трипъл Екс“ – ЕООД,
площ преди промяната: 5499 кв. м, площ след
промяната: 5298 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.36.2:
нива, собственост на „Петра 6“ – ЕООД, площ
преди промяната: 8000 кв. м, площ след промяната: 7920 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.36.13: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
2131 кв. м, площ след промяната: 2092 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.36.15:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 3797 кв. м, площ след
промяната: 3753 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.39.3:
нива, собственост на „Евротом 2008“ – ЕООД,
площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след
промяната: 5934 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.44.6:
лозе, собственост на Стамат Атанасов Стаматов,
площ преди промяната: 3683 кв. м, площ след
промяната: 3655 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.44.13: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
1356 кв. м, площ след промяната: 1354 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 32425.45.1:
нива, собственост на Стоян Христов Стойков,
площ преди промяната: 12 798 кв. м, площ след
промяната: 12 765 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.45.6:
лозе, собственост на Михаил Андонов Янчев,
площ преди промяната: 7199 кв. м, площ след
промяната: 7133 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.45.8: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
1798 кв. м, площ след промяната: 1792 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.46.1:
лозе, собственост на Щерю Георгиев Георгиев,
площ преди промяната: 10 000 кв. м, площ след
промяната: 9974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.55.220:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 31 310 кв. м, площ след
промяната: 30 947 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.91.4:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 76 083 кв. м, площ след промяната:
75 921 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.91.9:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 2956 кв. м, площ след промяната:
2904 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.91.15:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на МЗГ – Държавно лесничейство,
площ преди промяната: 607 кв. м, площ след
промяната: 454 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.91.19: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
732 кв. м, площ след промяната: 725 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.91.20:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 5690 кв. м, площ след
промяната: 5653 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.95.2:
изоставена орна земя, собственост на Апастол
Илиев Стоянов, площ преди промяната: 6499 кв. м,
площ след промяната: 6387 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.95.16: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
1823 кв. м, площ след промяната: 612 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.97.1:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 35 172 кв. м, площ след
промяната: 33 911 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32425.97.10:
дере, собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 1069 кв. м, площ след промяната:
864 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 32425.17.26:
площ: 65 349 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32425.27.20:
площ: 4999 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Петър Иванов Статев;
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поземлен имот с идентификатор 32425.27.94:
площ: 4374 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32425.29.9:
площ: 26 011 кв. м, пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1;
поземлен имот с идентификатор 32425.35.17:
площ: 10 040 кв. м, пасище, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 32425.35.19:
площ: 918 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 32425.35.23:
площ: 1849 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 32425.35.101:
площ: 33 262 кв. м, за местен път, собственост
на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 32425.54.101:
площ: 7916 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас.
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.

6913

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-121
от 14 септември 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-94131-31.07.2020 г.,
вх. № 09-109484-8.09.2020 г. и вх. № 09-9328129.07.2020 г. от СГКК – Пловдив, 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. Злат и т ра п, EK AT T E 31036, общ и на
„Родопи“, одобрени със Заповед № РД-18-141
от 24.07.2017 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 31036.16.35:
площ: 92 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 31036.17.52:
площ: 146 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 31036.18.215:
площ: 84 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 31036.18.216:
площ: 47 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община „Родопи“;
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поземлен имот с идентификатор 31036.18.217:
площ: 64 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 31036.19.129:
площ: 2047 кв. м, отводнителен канал, собственост на МЗХ – ХМС;
сграда с идентификатор 31036.10.40.1: площ:
18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 31036.10.40.2: площ:
18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 31036.11.114.1: площ:
18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 31036.17.107.3: площ:
41 кв. м, постройка на допълващото застрояване,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 31036.18.38.1: площ:
55 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 31036.18.38.2: площ:
4 кв. м, постройка на допълващото застрояване,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 31036.18.93.1: площ:
10 кв. м, постройка на допълващото застрояване,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 31036.19.101.1: площ:
9 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 31036.10.1:
нива, собственост на Боян Иванов Пенов, площ
преди промяната: 4499 кв. м, площ след промяната: 4487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.10.38:
нива, собственост на Спас Димитров Банджаков,
площ преди промяната: 1703 кв. м, площ след
промяната: 1672 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.10.39:
нива, собственост на Стоян Димитров Кренчев,
площ преди промяната: 648 кв. м, площ след
промяната: 612 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.10.40:
ниско застрояване (до 10 м), собственост на Мария
Боянова Семенова, площ: 1933 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.10.41:
нива, собственост на Петя Николова ГръблеваКодинова, площ преди промяната: 4501 кв. м,
площ след промяната: 4462 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.10.47:
нива, собственост на Савка Иванова Кръстева и
Иван Спасов Кръстев, площ преди промяната:
600 кв. м, площ след промяната: 592 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.10.102:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 1988 кв. м, площ след промяната:
2004 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.10.103:
за местен път, собственост на Община „Родопи“,
площ преди промяната: 4063 кв. м, площ след
промяната: 4060 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.11.8:
нива, собственост на Васил и Гълъбина Илиеви
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Василеви, площ преди промяната: 2501 кв. м,
площ след промяната: 2084 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.11.9:
нива, собственост на Васил Илиев Василев,
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1989 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.11.47:
нива, собственост на Вера Георгиева Накова и
Ина Рангелова Генова, площ преди промяната:
6285 кв. м, площ след промяната: 6289 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.11.104:
отводнителен канал, собственост на МЗХ – ХМС,
площ преди промяната: 11 897 кв. м, площ след
промяната: 11 827 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.11.113:
ниско застрояване (до 10 м), собственост на Цветомир Светлозаров Райков, площ преди промяната: 800 кв. м, площ след промяната: 825 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.16.103:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на държавата чрез Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, площ преди промяната: 467 кв. м,
площ след промяната: 437 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.16.104:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 2044 кв. м, площ след промяната:
1994 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.17.107:
друг вид земеделска земя, собственост на ЕТ
„Импекомер – Петрана Мерджанова“, площ преди промяната: 1533 кв. м, площ след промяната:
1520 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.17.117:
пасище, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 2134 кв. м, площ след промяната: 2128 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.17.119:
пасище, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 2049 кв. м, площ след промяната: 1826 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.17.121:
отводнителен канал, собственост на МЗХ – ХМС,
площ преди промяната: 409 кв. м, площ след
промяната: 414 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.17.134:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 763 кв. м, площ след промяната:
326 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.17.135:
друг вид земеделска земя, собственост на ЕТ
„Инпекомер – Петрана Мерджанова“, площ преди промяната: 305 кв. м, площ след промяната:
301 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.18.16:
нива, собственост на Илия Иванов Терзиев и
Марийка Иванова Терзиева, площ преди промяната: 1016 кв. м, площ след промяната: 995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.18.20:
нива, собственост на Диана Николаева Петрова
и Марияна Николаева Николова, площ преди
промяната: 334 кв. м, площ след промяната:
311 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.18.24:
нива, собственост на Димитър Георгиев Мерджа-
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нов, площ преди промяната: 465 кв. м, площ след
промяната: 495 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.18.34:
нива, собственост на Станка Гочева Панайотова
и Ваня Ангелова Дечева, площ преди промяната:
3000 кв. м, площ след промяната: 3016 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.18.38: за
друг вид застрояване, собственост на Костадин
Видев Георгиев, площ преди промяната: 333 кв. м,
площ след промяната: 318 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.18.93:
нива, собственост на Василка Милкова Шопова
и Драган Милков Шопов, площ преди промяната: 3725 кв. м, площ след промяната: 3710 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.18.103:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 3891 кв. м, площ след промяната:
3883 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.18.104:
отводнителен канал, собственост на МЗХ – ХМС,
площ преди промяната: 3950 кв. м, площ след
промяната: 3918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.18.105:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 5414 кв. м, площ след промяната:
5379 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.18.106:
отводнителен канал, собственост на МЗХ – ХМС,
площ преди промяната: 8745 кв. м, площ след
промяната: 8744 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.18.107:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 2838 кв. м, площ след промяната:
2813 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.18.178:
ниско застрояване (до 10 м), собственост на
Андрея Георгиев Маринов, площ преди промяната: 700 кв. м, площ след промяната: 698 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.19.101:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 23 187 кв. м, площ след промяната:
23 234 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 31036.19.104:
за местен път, собственост на Община „Родопи“,
площ преди промяната: 7362 кв. м, площ след
промяната: 7334 кв. м.
II. С. Кадиево, EKATTE 35095, община „Родопи“, одобрени със Заповед № РД-18-59 от
30.06.2017 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 35095.5.89:
площ: 84 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 35095.5.90:
площ: 126 кв. м, гробищен парк, собственост на
Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 35095.8.421:
площ: 52 кв. м, пасище, собственост на Община
„Родопи“;
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поземлен имот с идентификатор 35095.8.422:
площ: 829 кв. м, пасище, собственост на Община
„Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 35095.8.423:
площ: 49 кв. м, пасище, собственост на Община
„Родопи“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 35095.1.42:
пасище, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 580 кв. м, площ след промяната: 569 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.1.46:
нива, собственост на Георги Йорданов Трифонов,
площ преди промяната: 200 кв. м, площ след
промяната: 195 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.5.14:
нива, собственост на Иван и Катерина Богданови
Трифонови, площ преди промяната: 2429 кв. м,
площ след промяната: 2358 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.5.60:
нива, собственост на Румяна Калоферова Янкова,
площ преди промяната: 1470 кв. м, площ след
промяната: 1093 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.5.61:
овощна градина, собственост на Илия Георгиев
Петраков, площ преди промяната: 2989 кв. м,
площ след промяната: 2678 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.5.63:
овощна градина, собственост на Илия Георгиев
Петраков, площ преди промяната: 1020 кв. м,
площ след промяната: 747 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.5.67:
нива, собственост на Недялка Василева Млечкова, площ преди промяната: 1856 кв. м, площ
след промяната: 1879 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.5.72:
гробищен парк, собственост на Община „Родопи“,
площ преди промяната: 16 209 кв. м, площ след
промяната: 17 809 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.5.85:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община „Родопи“, площ преди промяната:
3906 кв. м, площ след промяната: 3128 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.5.88:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
31 575 кв. м, площ след промяната: 28 822 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.8.114:
нива, собственост на Димитрийка Петрова Велкова, Гюргена Димитрова Кочанова, Александър
Петров Кочанов и Гроздан Петров Кочанов,
площ преди промяната: 714 кв. м, площ след
промяната: 703 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.8.122:
нива, собственост на Стойчо Стоянов Иванов,
площ преди промяната: 808 кв. м, площ след
промяната: 580 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.8.130:
нива, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 302 кв. м, площ след промяната: 95 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.8.132:
за друг вид застрояване, собственост на Община
„Родопи“, площ преди промяната: 1284 кв. м,
площ след промяната: 1250 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 35095.8.134:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 1388 кв. м, площ след промяната:
1111 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.8.155:
нива, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 584 кв. м, площ след промяната: 546 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.8.156:
ниско застрояване (до 10 м), собственост на
Ицко Найденов Аджов, площ преди промяната:
2264 кв. м, площ след промяната: 2238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.8.157:
нива, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 345 кв. м, площ след промяната: 313 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.8.162:
пасище, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 7656 кв. м, площ след промяната: 1222 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.8.165: за
хранително-вкусовата промишленост, собственост
на „Ки Капитал“ – ЕООД, площ преди промяната:
12 926 кв. м, площ след промяната: 12 920 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.8.180:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
26 941 кв. м, площ след промяната: 26 861 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.11.82:
нива, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 5243 кв. м, площ след промяната: 5240 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.11.101:
нива, собственост на Рангел Стефанов Цанков,
площ преди промяната: 884 кв. м, площ след
промяната: 921 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35095.11.132:
нива, собственост на Йордан Димитров Цанков,
площ преди промяната: 632 кв. м, площ след
промяната: 649 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 35095.8.166:
площ: 82 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на „Ки Капитал“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 35095.8.167:
площ: 12 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на „Ки Капитал“ – ЕООД.
III. С. Оризари, EK AT TE 53833, община
„Родопи“, одобрени със Заповед № РД-18-58
от 30.06.2017 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 53833.1.203:
площ: 4248 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.204:
площ: 218 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 53833.8.179:
площ: 113 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община „Родопи“;
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поземлен имот с идентификатор 53833.8.278:
площ: 554 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“;
сграда с идентификатор 53833.1.8.1: площ:
54 кв. м, друг вид обществена сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.8.2: площ:
39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.8.3: площ:
39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.8.4: площ:
39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.8.5: площ:
40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.8.6: площ:
40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.8.7: площ:
40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.8.8: площ:
40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.8.9: площ:
39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.8.10: площ:
9 кв. м, постройка на допълващото застрояване,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.8.11: площ:
5 кв. м, постройка на допълващото застрояване,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.13.1: площ:
14 кв. м, постройка на допълващото застрояване,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.14.1: площ:
78 кв. м, постройка на допълващото застрояване,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.14.2: площ:
40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.26.1: площ:
71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.26.2: площ:
17 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.107.1: площ:
104 кв. м, постройка на допълващото застрояване,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.115.1: площ:
67 кв. м, постройка на допълващото застрояване,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.154.1: площ:
18 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 53833.1.154.2: площ:
6 кв. м, постройка на допълващото застрояване,
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 53833.1.3:
за други видове спорт, собственост на „Дономи“ – ЕООД, площ преди промяната: 17 000 кв. м,
площ след промяната: 17 048 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.8: за
курортен хотел, почивен дом, собственост на
„Куатро Бос“ – ООД, площ преди промяната:
7059 кв. м, площ след промяната: 7009 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.9:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 7160 кв. м, площ след промяната:
7146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.13:
пасище, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 8260 кв. м, площ след промяната: 8241 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.14:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община „Родопи“, площ преди промяната:
5318 кв. м, площ след промяната: 5152 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.26:
нива, собственост на Николай Атанасов Стойчев
и Румен Атанасов Стойчев, площ преди промяната: 8200 кв. м, площ след промяната: 7616 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.31: за
местен път, собственост на Община „Родопи“,
площ преди промяната: 1251 кв. м, площ след
промяната: 1190 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.48:
отводнителен канал, собственост на Община
„Родопи“, площ преди промяната: 12 211 кв. м,
площ след промяната: 11 880 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.49:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 5380 кв. м, площ след промяната:
5402 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.52:
нива, собственост на наследници на Никола,
площ преди промяната: 4003 кв. м, площ след
промяната: 3994 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.75:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 3253 кв. м, площ след промяната:
2721 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.88:
нива, собственост на Никола Атанасов Ропов,
площ преди промяната: 556 кв. м, площ след
промяната: 539 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.104:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 5836 кв. м, площ след промяната:
5128 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.105:
нива, собственост на Николина Трифонова Шишкова, площ преди промяната: 8980 кв. м, площ
след промяната: 8899 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.107:
нива, собственост на Петър Иванов Бакалов,
площ преди промяната: 1293 кв. м, площ след
промяната: 1219 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.115:
нива, собственост на Теодора Николова Пейкова,
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площ преди промяната: 24 832 кв. м, площ след
промяната: 22 922 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.120:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 375 кв. м, площ след промяната:
376 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.121:
за друг вид застрояване, собственост на Атанас
Стоилов Дочев, площ: 348 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.124:
за друг вид застрояване, собственост на Атанас
Стоилов Дочев, площ преди промяната: 282 кв. м,
площ след промяната: 264 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.149:
ниско застрояване (до 10 м), собственост на
Гълъбина Георгиева Моллова, Цветан Тодоров
Моллов и Димитър Тодоров Моллов, площ преди
промяната: 1456 кв. м, площ след промяната:
1409 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.152:
пасище, собственост на Георги Димитров Кукунов, площ преди промяната: 634 кв. м, площ след
промяната: 631 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.154:
ниско застрояване (до 10 м), собственост на Запрян Димитров Кукунов, площ преди промяната:
1036 кв. м, площ след промяната: 1021 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.155:
пасище, собственост на Валентин Асенов Георгиев, площ преди промяната: 1366 кв. м, площ
след промяната: 1355 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.166:
пасище, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 3825 кв. м, площ след промяната: 3845 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.175:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Стоянка Александрова Гаргова,
площ преди промяната: 145 кв. м, площ след
промяната: 59 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.179:
ниско застрояване (до 10 м), собственост на
Теодора Николова Пейкова и Гергана Николова
Пейкова, площ преди промяната: 7688 кв. м, площ
след промяната: 7717 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.8.1:
отводнителен канал, собственост на Община
„Родопи“, площ преди промяната: 31 669 кв. м,
площ след промяната: 27 070 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.8.3:
нива, собственост на Никола Стойчев Бръмбаров,
площ преди промяната: 2208 кв. м, площ след
промяната: 2233 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.8.4:
отводнителен канал, собственост на Община
„Родопи“, площ преди промяната: 2915 кв. м,
площ след промяната: 2871 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.8.6: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“, площ преди промяната: 802 кв. м, площ след промяната: 851 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.8.22:
нива, собственост на Николай Атанасов Стойчев
и Румен Атанасов Стойчев, площ преди промяната: 4334 кв. м, площ след промяната: 4224 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 53833.8.23:
нива, собственост на Христо Атанасов Стойчев,
площ преди промяната: 4139 кв. м, площ след
промяната: 4034 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.8.24:
нива, собственост на „Луми“ – ЕООД, площ
преди промяната: 3886 кв. м, площ след промяната: 3776 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.8.26: за
местен път, собственост на Община „Родопи“,
площ преди промяната: 20 127 кв. м, площ след
промяната: 20 080 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.9.1:
пасище, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 9234 кв. м, площ след промяната: 8764 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.9.2: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“, площ преди промяната:
944 кв. м, площ след промяната: 883 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.9.81:
за второстепенна улица, собственост на „Евро
Трейд Консулт“ – ЕАД, площ преди промяната:
1106 кв. м, площ след промяната: 938 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.9.82:
спортно игрище, собственост на „Евро Трейд Консулт“ – ЕАД, площ преди промяната: 18 872 кв. м,
площ след промяната: 18 950 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.9.86:
за друг обществен обект, комплекс, собственост
на Европейско висше училище по икономика и
мениджмънт, площ преди промяната: 6081 кв. м,
площ след промяната: 6114 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53833.9.91: за
второстепенна улица, собственост на Европейско
висше училище по икономика и мениджмънт,
площ преди промяната: 1429 кв. м, площ след
промяната: 1428 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 53833.1.76:
площ: 823 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Тодор Георгиев Илиев;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.109:
площ: 1721 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Иван Стоянов Илиев;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.130:
площ: 168 кв. м, ниско застрояване (до 10 м),
собственост на Венета Иванова Гергиникова;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.174:
площ: 21 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Павлина Александрова Минчева;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.176:
площ: 113 кв. м, ниско застрояване (до 10 м),
собственост на Венета Иванова Гергиникова и
Мата Петрова Василева;
поземлен имот с идентификатор 53833.1.180:
площ: 274 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Теодора Николова Пейкова и Гергана
Николова Пейкова;
поземлен имот с идентификатор 53833.9.84:
площ: 90 кв. м, за второстепенна улица, собственост на „Евро Трейд Консулт“ – ЕАД;
поземлен имот с идентификатор 53833.9.85:
площ: 1 кв. м, за второстепенна улица, собственост на „Евро Трейд Консулт“ – ЕАД;
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поземлен имот с идентификатор 53833.9.88:
площ: 46 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Европейско висше училище по икономика
и мениджмънт.
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.

6914

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-267
от 14 септември 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия на с. Пожарево,
община Тутракан, област Силистра.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 20.11.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Силистра.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

7029

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 223
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, чл. 4, ал. 4 във връзка с
чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите и свое Решение № 1018
от 22.04.2019 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – Казанлък, реши:
І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум за поземлен
имот с обща площ 7795 кв. м, с идентификатор
35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на ИД на
АГКК, адрес: Казанлък, промишлена зона, кв.
478, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди; стар идентификатор
35167.501.9146; имотът попада в У ПИ I-9146,
9387 – „За социално предприятие“, УПИ II- 9146,
9387, УПИ III-9146, 9387 – „За паркинг“, в кв. 478
и в улична регулация по подробен устройствен
план на гр. Казанлък, одобрен с решения № 684
от 2013 г. и № 777 от 2013 г. на ОбС – Казанлък,
при граници и съседи – имоти с идентификатори:
35167.501.9140, 35167.501.608, 35167.501.9461, вътрешен за имота 35167.501.9387, подробно описан в
договор за дарение на недвижим имот, вписан
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в Службата по вписванията с дв. вх. № 2068,
2069/8.04.2019 г., акт № 3, т. 8, н.д. № 1487 по
описа на Службата по вписванията – Казанлък.
ІІ. Утвърждава пазарна оценка от 20.03.2020 г.
за поземлен имот с обща площ 7795 кв. м, с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на
ИД на АГКК, адрес: Казанлък, промишлена зона,
кв. 478, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди; стар идентификатор 35167.501.9146; имотът попада в УПИ I-9146,
9387 – „За социално предприятие“, УПИ II-9146,
9387, УПИ III- 9146, 9387 – „За паркинг“, в кв. 478
и в улична регулация по подробен устройствен
план на гр. Казанлък, одобрен с решения № 684
от 2013 г. и № 777 от 2013 г. на ОбС – Казанлък,
при граници и съседи – имоти с идентификатори:
35167.501.9140, 35167.501.608, 35167.501.9461, вътрешен за имота 35167.501.9387, подробно описан в
договор за дарение на недвижим имот, вписан
в Службата по вписванията с дв. вх. № 2068,
2069/8.04.2019 г., акт № 3, т. 8, н.д. № 1487 по
описа на Службата по вписванията – Казанлък,
в размер 194 900 лв.
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с обща площ
7795 кв. м, с идентификатор 35167.501.9462 по КККР
на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-1888 от 2015 г. на ИД на АГКК, адрес: Казанлък,
промишлена зона, кв. 478, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: незастроен имот за жилищни нужди;
стар идентификатор 35167.501.9146; имотът попада
в УПИ I-9146, 9387 – „За социално предприятие“,
УПИ II-9146, 9387, УПИ III-9146, 9387 – „За паркинг“, в кв. 478 и в улична регулация по подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен
с решения № 684 от 2013 г. и № 777 от 2013 г. на
ОбС – Казанлък, при граници и съседи – имоти
с идентификатори: 35167.501.9140, 35167.501.608,
35167.501.9461, вътрешен за имота 35167.501.9387,
подробно описан в договор за дарение на недвижим имот, вписан в Службата по вписванията
с дв. вх. № 2068, 2069/8.04.2019 г., акт № 3, т. 8,
н.д. № 1487 по описа на Службата по вписванията – Казанлък, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 194 900 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, разноските по прехвърлянето
на имота, както и дължимият ДДС се заплащат от
спечелилия участник в левове до деня на подписване на договора за продажба по банкова сметка
на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – ЕООД.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 47 SOMB 9130 10200 87
401 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – в
деловодството на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – ЕООД, срещу квитанция за платена цена
за тръжна документация в размер 200 лв. (без
дължимия ДДС) в брой в касата на лечебното
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заведение или по банков път, преведена по следната
сметка: BG 47 SOMB 9130 10200 87 401, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF, до
изтичане на срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга в деловодството на МБАЛ „Д-р
Христо Стамболски“ – ЕООД.
8. Оглед на обекта – от 10 до 16 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в актовата зала на МБАЛ „Д-р
Христо Стамболски“ – ЕООД – Казанлък, ул. Старозагорска № 16, ет. 3 на административната част.
10. В случай на липса на кандидати на 21вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.
ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІ ведно с информационен
меморандум като част от нея.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.

6969

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА САНДАНСКИ
ЗАПОВЕД № ХСД-15
от 23 септември 2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 49,
ал. 7, чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3, чл. 321
от Закона за предучилищното и училищното
образование, Решение № 169 от 24.06.2020 г. на
Общинския съвет – гр. Сандански, становище
от Регионалното управление на образованието – Благоевград, нареждам:
Изменям структурата и дейностите на Центъра
за подкрепа за личностно развитие – общежитие,
гр. Сандански, като отпада дейността ученическо
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общежитие и продължава да осъществява дейности за развитие на интересите, способностите,
компетентностите и изявата в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта със:
1. Наименование, седалище и официален адрес:
център за подкрепа за личностно развитие – Сандански (ЦПЛР – Сандански), гр. Сандански,
паркова зона.
2. Адрес на сградата, в която се провежда
дейността: дейности за развитие на интересите,
способностите, компетентностите и изявата в
областта на науките, технологиите, изкуствата
и спорта ще се извършват на официалния адрес
на центъра и на други адреси, определени със
заповед на директора на ЦПЛР – Сандански,
съобразно спецификата на дейността на групите.
3. Предмет на дейност на ЦПЛР – Сандански:
развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта.
4. С ъ х ра н я ва не н а з а д ъ л ж и т е л н а док ументация: задължителната документация на
ЦПЛР – общежитие, гр. Сандански, да се съхранява в ЦПЛР – Сандански, гр. Сандански,
област Благоевград.
5. Обща численост на персонала: 7 щатни
бройки.
Заповедта следва да се сведе до знанието на
директора на ЦПЛР – Сандански.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам.-кмет „Социални и хуманитарни
дейности“.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7033

Кмет:
Ат. Стоянов

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № 10-00-2294
от 31 август 2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 310,
ал. 5 и чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО и Решение
№ 178 от 30.03.2020 г. на Общинския съвет – Стара
Загора, нареждам Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора, със седалище и
официален адрес – Стара Загора, ул. Захарий
Княжески № 71, ет. 3, да осъществява дейност в
сгради на следните адреси:
1. Стара Загора, ул. Захарий Княжески № 71,
ет. 2 и 3;
2. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий № 176,
зала „Младежки дом“;
3. Стара Загора, бул. Княз Александър Батенберг № 19 – Център за кариерно ориентиране;
4. Стара Загора, ул. Митрополит Методий
Кусев № 20 – Културен център за даровити деца
„Проф. Петър Жеков“;
5. Стара Загора, ул. Петър Парчевич № 38 – къща-музей „Николай Лилиев“.
Предметът на дейност на Центъра за подкрепа
за личностно развитие – Стара Загора, е:
1. развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта;
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2. кариерно ориентиране и консултиране.
Задължителната документация на Центъра за
подкрепа за личностно развитие – Стара Загора,
да се съхранява на официалния адрес – Стара
Загора, ул. Захарий Княжески № 71, ет. 3, по условия и ред, определени в Наредба № 8 от 2016 г.
за информацията и документите за системата
на предучилищното и училищното образование.
Финансирането на Центъра за подкрепа за
личностно развитие – Стара Загора, се извършва
със средства от държавния бюджет и средства от
бюджета на Община Стара Загора.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам
на Иванка Сотирова – заместник-кмет „Образование, здравеопазване и социални дейности“.
Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.

6968

Кмет:
Ж. Тодоров

41. – Национа лната м узика лна академи я
„Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява
конкурси за прием на редовни докторанти за
у чебната 2020/2021 г. – държавна поръчка, в
професионално направление 8.3. Музикално и
танцово изкуство по следните докторски програми:
Композиция – една, към катедра „Композиция“;
Оперно-симфонично дирижиране – една, към
катедра „Дирижиране“; Музикотерапия – една,
към катедра „История на музиката и етномузикология“; Класическо пеене – една, към катедра
„Класическо пеене“; Музикално-сценична режисура – една, към катедра „Музикално-сценично
изкуство“; Пиано (чембало) – една, към Клавирна
катедра; Контрабас – една, към катедра „Струнни инструменти“; Кларинет – една, към катедра
„Дървени духови инструменти“, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Конспекти и документи – в Учебен отдел
на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94,
тел. 02/4409747.
7031
41а. – Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за
заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3. Музикално и танцово
изкуство за доцент по: Пиано – един, към катедра
„Пиано“, ТКДФ; Виолончело – един, към катед
ра „Струнни инструменти“; главен асистент по:
Хорово дирижиране – един, към катедра „Дирижиране“; Солфеж – един, към катедра „Теория
на музиката“; Класическо пеене – един, Камерно
пеене – един, към катедра „Класическо пеене“;
Ударни инструменти – един, към катедра „Медни
духови и ударни инструменти“, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги
и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/4409747.
7032
51. – Университетът за национално и световно
стопанство (УНСС) – София, на основание чл. 68,
ал. 1 и 7 от Закона за висшето образование, чл. 3
и чл. 7, ал. 1 от Закона за развитието на акаде-
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мичния състав в Република България (ЗРАСРБ),
чл. 5 и чл. 13, ал. 4 от Правилника за прилагане
на ЗРАСРБ, Решение № 2 на Академичния съвет
на УНСС от 8.04.2020 г. и Решение № 332 от
14.05.2020 г. на Министерския съвет (МС) обявява конкурси за докторанти в редовна и задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата,
за учебната 2020/2021 г. съгласно приложението.
I. За докторантура могат да кандидатстват
лица, които:
1. притежават българско гражданство;
2. са граждани на държави – членки на Европейския съюз, или Европейското икономическо
пространство;
3. са чужди граждани със статут на постоянно пребиваващи на територията на Република
България;
4. имат статут на бежанци.
II. Кандидатите са длъжни да притежават завършена образователно-квалификационна степен
„магистър“ със среден успех от дипломата не
по-нисък от „добър“ (4,00).
III. Кандидатите за докторанти подават молба
до ректора по образец в срок до 30.11.2020 г.
Молбата се депозира в сектор „Докторантури“
към дирекция „Наука“, придружена от следните
документи:
1. автобиография;
2. диплома за завършено висше образование – магистърска степен (с приложението), или
нотариално заверено копие от нея;
3. решение на Академичния съвет на УНСС
или удостоверение от МОН за призната магистърска степен (ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище);
4. списък на публикации, на патенти и други
документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област (ако
има такива);
5. документ за платена такса за участие в
кандидатдокторантски конкурс в съответствие
с Решение на МС № 275 от 23.04.2020 г.
IV. Чуждите граждани със статут на постоянно
пребиваващи на територията на страната и тези
със статут на бежанци представят и документ,
удостоверяващ статута им в Република България,
медицинско свидетелство, издадено от лечебно
заведение в Република България, и две снимки.
V. Допускането на кандидатите до участие
в конкурса се извършва от комисия, назначена
със заповед на ректора на УНСС. Комисията
разглежда документите на кандидатите, като
взема решение за допускане до участие в конкурса в 20-дневен срок след изтичането на срока
за подаване на документи.
VI. Кандидатите се уведомяват писмено за
допускането или недопускането им до участие
в конкурсите в срок не по-късно от един месец
от датата на първия конкурсен изпит.
VII. Конкурсните изпити по специалността и
избран чужд език (английски, френски, немски,
испански, руски) се провеждат не по-рано от
един месец след изтичането на срока за подаване
на документите по т. III.
След решение на факултетен съвет успешно
издържалите конкурса кандидати се зачисляват
в докторантура със заповед на ректора на УНСС.
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Приложение

Катедри/институти

Докторски програми

Брой докторантури
по форми на
обучение
редовно

задочно

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
Икономическа социология Социология

2

2

Политология

3

-

Международни отношения Политология

3

-

Професионално направление 3.3. Политически науки
Политология

Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Медии и обществени комуникации

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Медии и комуникации)

4

2

Медии и обществени
комун икации

Журналистика

4

2

Частноправни науки

Гражданско и семейно право

3

1

Частноправни науки

Право на интелектуалната собственост

1

-

Частноправни науки

Римско частно право

1

-

Частноправни науки

Граждански процес

1

1

Публичноправни науки

Административно право и административен процес

1

1

Публичноправни науки

Теория на държавата и правото. Политически и
правни учения

1

1

Наказателноправни науки Наказателно право

1

-

Наказателноправни науки Наказателно-процесуално право

1

-

1

1

1

5

2

2

3

1

Политическа икономия

4

3

Институт по творчески
индустрии и бизнес

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост
в творческите индустрии)

1

-

Институт по творчески
индустрии и бизнес

Икономика и управление (Интелектуална собственост
по отрасли)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

5

6

2

3

Професионално направление 3.6. Право

Международно право и
право на ЕС

Международно частно право

Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Управление

Социално управление

Организация и управление извън сферата на матеПублична администр ация
риалното производство (Публична администрация)
Регионално развитие

Aдминистрация и управление (Регионално развитие)
Професионално направление 3.8. Икономика

Икономикс

Статистика и иконометрия Статистика и демография
Счетоводство и анализ

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност и анализ)

3

3

Финансов контрол

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол)

2

2

Информационни технолоПриложение на изчислителната техника в икономиката
гии и комуникации

1

2

5

8

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО
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Докторски програми

Брой докторантури
по форми на
обучение
редовно

задочно

1

2

Маркетинг и стратегичес
Маркетинг
ко планиране

3

2

Маркетинг и стратегичес
Планиране
ко планиране

2

1

Икономика на природните
Икономика и управление (Агробизнес, екоикономика)
ресурси

2

2

Човешки ресурси и социална защита

Икономика и организация на труда

Индустриален бизнес

Икономика и управление (Индустрия)

4

1

Индустриален бизнес

Организация и управление на производството (Индустрия)

1

-

Институт по предприе
мачество

Икономика и управление (Предприемачество)

2

1

Логистика и вериги на
доставките

Икономика и управление (Стопанска логистика)

2

2

Икономика на туризма

Икономика и управление (Туризъм)

9

2

2

2

1

1

Национална и регионална
Икономика и управление (Отбрана и сигурност)
сигурност

2

2

Икономика на търговията Икономика и управление (Търговия)

1

4

Икономика на транспорта
Икономика и управление (Транспорт)
и енергетиката
Недвижима собственост

Политическа икономия

Икономика и управление (Недвижима собственост)

Стопанска история

Общ брой докторантури за УНСС – 159
6838
85. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика по
професионално направление 4.3. Биологически
науки и научна специалност „Физиология на
животните и човека“ за нуждите на Катедрата по
физиология със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, ул. Здраве № 2, Медико-биологичен
комплекс, Катедра по физиология, ет. 4, стая 426,
тел. 02/9172 690.
7002
85а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Неврохирургия“ за нуждите на Катедрата по
неврохирургия на база Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, бул. Акад.
Иван Гешов № 15, канцелария на Катедрата по
неврохирургия, тел. 02/954 26 95.
7003
85б. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално

1

1

90

69

направление 7.1. Медицина и научна специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите на
Катедрата по акушерство и гинекология на база
СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2,
СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по акушерство
и гинекология, ет. 1, стая № 113, тел.: 02/9172 376.
7004
85в. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Нефрология“ за нуждите на Катедрата по
вътрешни болести на база Клиника по нефрология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ със срок 2
месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431, бул.
Г. Софийски № 1, канцелария на Катедрата по
вътрешни болести, тел. 02/9230 346.
7005
85г. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент и двама главни асистенти в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Нефрология“ за нуждите на
Катедрата по нефрология – един доцент и един
главен асистент за база Клиника по нефрология и
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трансплантация към УМБАЛ „Александровска“ и
един главен асистент за база Клиника по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Г. Софийски № 1, Клиника по нефрология
и трансплантация, УМБАЛ „Александровска“,
тел. 02/9230 507.
7006
85д. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Образна
диагностика“ за нуждите на Катедрата по образна
диагностика на база УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, бул. Г. Софийски № 1, секретариат
на Катедрата по образна диагностика от 8 до
14 ч., УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 348.
7007
85е. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама професори в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Обща хирургия“ за нуждите на Катедрата по
обща и оперативна хирургия на база УМБАЛ
„Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София 1431, бул. Св. Георги Софийски
№ 1, канцелария на Катедрата по обща и оперативна хирургия, УМБАЛ „Александровска“, тел.
02/9230 650.
7008
85ж. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Гръдна хирургия“ за нуждите на Катедрата по белодробни
болести на база Клиника по гръдна хирургия
към МБАЛББ „Света София“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Акад. Иван
Гешов № 19, МБАЛББ „Св. София“ – ЕАД, База
1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел.
02/8054 202, от 8 до 16 ч.
7009
85з. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама доценти и един професор в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна
специалност „Белодробни болести“ за нуждите
на Катедрата по белодробни болести – един
доцент за База 2 – трета терапевтична клиника,
и един доцент и един професор за База 1 към
МБАЛББ „Света София“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, бул. Акад. Иван Гешов
№ 19, МБАЛББ „Св. София“ – ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел. 02/80
54 202 от 8,30 до 16 ч.
7010
77. – Техническият университет – Габрово, на
основание Решение на МС № 332 от 14.05.2020 г.
и решение на Академичния съвет от 15.09.2020 г.
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обявява конкурс за прием на докторанти по
държавна поръчка, редовна и задочна форма на
обучение, за учебната 2020/2021 г. по следните
докторски програми: редовна форма на обучение:
професионално направление 5.1. Машинно инженерство, докторски програми: Рязане на материалите и режещи инструменти – един брой;
Металорежещи машини и системи – един брой;
Хидравлични и пневматични задвижващи системи – два броя; Технология на текстилните материали – един брой; Точно уредостроене – един брой;
Приложна механика – един брой; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, докторск и прог рами: Инд устриална електроника – един брой; Елементи и
устройства на автоматиката и изчислителната
техника – един брой; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
докторски програми: Комуникационни мрежи
и системи – два броя; Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране – един брой; Автоматизирани системи за
обработка на информация и управление – един
брой; професионално направление 5.6. Материали
и материалознание, докторска програма: Материалознание и технология на машиностроителните
материал и – един брой; задочна форма на обучение:
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, докторски програми:
Електроснабдяване и електрообзавеждане – един
брой; Светлинна техника и източници на светлина – един брой; професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна техника, докторски програми: Компютърни системи, комплекси
и мрежи – един брой; Автоматизирани системи
за обработка на информация и управление – един
брой. Необходими документи: заявление, автобиография, диплома за придобита образователноквалификационна степен „магистър“ и приложението към нея. Срок за подаване на документи: 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За справки: Технически университет – Габрово,
гр. Габрово, ул. Х. Димитър № 4, „Научно развитие“, тел. 066/827-238.
7015
685. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент по научна специалност 02.19.07
„Защита на населението и народното стопанство
в критични ситуации (технологии и средства за
сигурност и защита на критична инфраструктура
при кризи)“ в научна област 5. Технически науки,
професионално направление 5.13. Общо инженерство – един за нуждите на Научна секция 5
„Технологии и системи за защита“ към института,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се приемат в института,
София, бул. Шипченски проход № 67 – отдел „Организация и управление на човешките ресурси“,
тел. 02/4626228.
6961
16. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1
и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена Заповед № СОА20-РД40-48 от 1.08.2020 г. на
кмета на Столичната община за отчуждаване на
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поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор
68134.4339.9943 (застроен), с площ 34 кв. м, заедно с намираща се в имота сграда с проектен
идентификатор 68134.4339.9942.2, с площ 55 кв. м
съгласно скица-проект за изменение на КККР,
представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4339.9866 по КККР, одобрени със
Заповед № 18-51 от 15.07.2010 г. на ИД на АГКК и
Заповед № 18-319 от 13.01.2016 г. за изменение на
КККР на началника на СГКК – София, попадащ
в улична регулация и в обхвата на обект: „Изграждане на ул. Народен герой от yл. Любляна до
бул. Цар Борис III, район „Овча купел“, София“.
Липсват данни за 22 кв. м от собствеността на
поземления имот.
6950
17. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 194 по
протокол № 14 от 28.05.2020 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план: проект за
изменение на плана за улична регулация (ИПУР)
на улица от о.т. 58а – о.т. 3 – о.т. 4 – о.т. 5 – о.т. 7 –
о.т. 402 на м. Люлин – разширение – запад, район
„Люлин“; проект за изменение на плана за регулация (ИПР) на м. Люлин –разширение – запад,
кв. 20, УПИ I – „ЖС“, и УПИ II-2467, 2605 за
създаване на нови УПИ I – „ЖС“, УПИ III-2467,
2605, УПИ IV-1, 191, 196 – „за ОО“, УПИ V – „за
озеленяване“, УПИ VI – „за озеленяване“, и УПИ
VII-361, 369 – „за ЖС и ПГ“, и изменение на плана
за регулация на м. Люлин – разширение – запад,
кв. 21, УПИ VI – „за жилищно строителство“,
за създаване на нови УПИ VI – „за жилищно
строителство“, УПИ VIII-680 – „за ЖС“, УПИ
IX-660 – „за ЖС“, УПИ X-303 – „за ЖС“, м. Люлин – разширение – запад, ПИ с идентификатори 68134.4354.1, 68134. 4354.361, 68134.4354.369
и 68134.4354.680; проект за изменение на плана
за застрояване (ИПЗ) на м. Люлин – разширение – запад, район „Люлин“, кв. 20, нови УПИ
IV-1, 191, 196 – „за ОО“, и УПИ VII-361, 369 – „за
ЖС и ПГ“, и кв. 21, нови УПИ VIII-680 – „за ЖС“,
УПИ IX-660 – „за ЖС“, УПИ X-303 – „за ЖС“.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план са публикувани на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
и са изложени за запознаване в район „Люлин“.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
7014
23. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 229 по
протокол № 15 от 11.06.2020 г. на Столичния общински съвет е одобрен проект за изменение на
план за улична регулация – промяна профила и
продължаване на задънена улица от о.т. 66 – о.т.
67 до о.т. 67а (нова), вследствие на което се изменя УПИ ХХХІІІ-725, м. В.з. Иваняне, район
„Банкя“; изменение на план за регулация за
УПИ ХХХІV – „за озеленяване“, в обхвата на
поземлен имот с идентификатор 32216.2298.2767 по
КККР на с. Иваняне – образуване на нови УПИ

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

LVI-2767 – „за ЖС“, и УПИ LVIІ-2767 – „за ЖС“,
вследствие на което се изменят УПИ ХХХІV – „за
озеленяване“, и УПИ ХLVIІІ-789, кв. 9, м. В.з.
Иваняне, район „Банкя“; изменение на план за
застрояване за нови УПИ LVI-2767 – „за ЖС“, и
УПИ LVIІ-2767 – „за ЖС“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ в Дирекция „Правно-нормативно,
информационно и финансово обслужване“ към
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
6931
24. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс в м. Ж.к. Овча
купел – 1, 4-и, 5-и и 6-и м.р. в обхват улици: от о.
т. 19 – о.т. 2 – о.т. 6 – о.т. 8 – о.т. 534а – о.т. 532 –
о.т. 527в – о.т. 23 до о.т. 331б (ул. Президент Линкълн); от о.т. 331б до о.т. 336 (ул. Крушовски връх);
от о.т. 336 до о.т. 138 (ул. 675); от о.т. 138 – о.т. 137
до о.т. 135 (ул. 659); от о.т. 135 до о.т. 13; (ул. 662);
76; от о.т. 13 до о.т. 8в; от о.т. 8в – о.т. 6б – о.т. 4
до о.т. 3б; от о.т. 3б до о.т. 140; (ул. Централна);
от о.т. 140 – о.т. 129 – о.т. 61 до о.т. 19 (ул. Промишлена) без кв. 101, кв. 101а и част от кв. 101б,
попадащи в зона „Жс“ по ОУП на СО, м. Ж.к.
Овча упел – 1; без УПИ II – „за ОДЗ“, ПИ с
идентификатор 68134.4334.9449, кв. 109, м. Ж.к.
Овча упел – 1; без части от кв. 114 и кв. 113а;
план-схеми по чл. 108 от ЗУТ; доклад за определяне на пазарна стойност на имотите в обхвата
на проекта; протокол № ЕС-ПО-07/11.09.2020 г.
за приемане на пазарни оценки на поземлените
имоти в проекта. Проектът е изложен в район
„Овча купел“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Овча купел“.
7013
30. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 във връзка с ал. 10 от ЗУТ съобщава,
че е преработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на план за регулация и
застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс в обхвата на кв. 161 – образуване
на нов УПИ І – „за ЖС и обществено обслужване“, от кв. 161 (нов) и нов УПИ І – „за ЖС и
трафопост“, в кв. 161б (нов), м. Подуяне – център,
район „Оборище“.
7012
31. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 342 по
протокол № 18 от 23.07.2020 г. на Столичния
общински съвет е одобрен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на план за
регулация (ИПР) на м. Горна баня, кв. 64, УПИ
ІV-25, за създаване на нов УПИ ІV-6425 – „за ЖС“,
изменение на контактен УПИ V-23 и изменение на
уличната регулация от о.т. 321 до о.т. 322, район
„Овча купел“. Решението може да бъде обжалвано
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Админи-
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стративния съд – София-град, в 30-дневен срок
от съобщаването. Жалбите се подават в район
„Овча купел“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
6953
29. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1
и чл. 10 от ЗУТ съобщава, че е преработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 6, 7, 8 и
улична регулация от о.т. 28 до о.т. 33=1636 и от
о.т. 121 до о.т. 133 по плана на кв. Виница-запад,
м. Варна Йолу, гр. Варна, община Варна. Проектът е изложен в район „Приморски“ при Община
Варна, бул. Ген. Колев № 92, ет. 2, стая 29. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Варна чрез район „Приморски“.
6928
24. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със заявление регистрационен индекс УТКР-30-1810#1/2.08.2020 г.
от отдел ИДОСВ при Община Димитровград е
внесен за процедиране изработеният проект за
подробен устройствен план – парцеларен план с
устройствена план-схема за определяне на трасе
на линеен обект „Изместване на външен главен
водопровод от тръбен кладенец до водоем с. Крепост, и захранване на промишлена зона“, землище
с. Крепост, община Димитровград. Проектът е
изработен след одобрено задание и дадено разрешение с Решение № 228 от 25.06.2020 г. на Общинския съвет – Димитровград, при спазване на
общите правила на ЗУТ , Наредба № 8 от 2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове, Наредба № 7 от 2003 г. за устройство на
отделните територии, Наредба № 8 от 1999 г. за
правила и норми за разполагане на техническите
проводи и съоръжения, Наредба № 2 от 2005 г.
за проектиране и изграждане и експлоатация на
водоснабдителните системи и др. С проектното
решение се предвижда водопроводът да се изпълни от полиетиленови тръби с висока плътност
∅ 200-ПЕВП, PN 10 с обща дължина на трасето
3780,94 м, от които 724,35 м в съществуващо трасе
с преминаване през общински имоти с идентификатори 39668.142.23, 39668.75.1163, 39668.575.878,
39668.575.564, държавни имоти с идентификатори
39668.142.808, 39668.75.1468 и частен имот с идентификатор 39668.147.140 по кадастралната карта
на землището на с. Крепост, община Димитровград. Проектът е на разположение в общинската
администрация, стая 72 на ет. 7 в сградата на
Община Димитровград. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проекта и да направят
писмени искания и възражения до общинската
администрация.
6906
7. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на населените
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места и селищни образувания за поземлени имоти (ПИ) 72624.123.804, 72624.123.805, 72624.137.25,
72624.144.14, 72624.144.15 и 72624.144.23 – част от
трасе на пласкател от Канална помпена станция
(КПС) до съществуващ колектор към Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) за обект
„Битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич“.
Проектът е изложен в Центъра за услуги и информация на Община Добрич, работно място № 8.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план – парцеларен план
до общинската администрация – Добрич.
6972
11. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план на подземен електропровод за захранване
на поземлен имот (ПИ) 53179.2.67 с начин на
трайно ползване (НТП) „нива“, собственост на
Галина Стойнова Койнова. Трасето с дължина
307,7 м преминава през следните ПИ в землище
с. Овощник: 53179.2.64 с НТП – „ниско застрояване“; 53179.2.69 с НТП – „селскостопански,
горски, ведомствен път“. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
18 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
6927
12. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
подземен електропровод и водопровод за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор
27499.19.19 с начин на трайно ползване (НТП) – „за
жилищно строителство“, в землището на с. Енина,
собственост на „Електрообзавеждане“ – ЕООД,
преминаващ през ПИ с идентификатори и с НТП:
27499.18.122; 27499.20.125 и 27499.135.656 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“ в землището на с. Енина, община Казанлък, с проектна
дължина на трасето на водопровода 337,7 м, а на
електропровода 367,75 м. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
18 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
6930
5. – Община Карлово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание Решение № 241 от 27.08.2020 г. на Общинския съвет – гр. Карлово, е одобрен подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронни съобщителни мрежи от
опорната мрежа на „А1 България“ – ЕАД, в землището на гр. Баня, община Карлово“. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Карлово пред
Административния съд – Пловдив.
6957
22. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
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план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на трасе на подземна кабелна линия 20 kV
за захранване на обект: „Едноетажна стопанска
сграда“, намиращ се в ПИ 20208.5.50 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на
землището на с. Дворище, община Кюстендил.
Трасето започва от съществуващ ЖР стълб в оста
на ВЕЛ 20 kV „Бистрица“ и ПС „Пауталия“ с нов
РОМ 20/400А, 3 бр. ВО 24 kV в ПИ 20208.7.569
и преминаващо през ПИ 20208.8.571, 20208.9.47,
20208.6.598, 20208.9.549, 20208.2.81, 20208.5.545,
20208.5.53, 20208.5.56 и завършва в нов КТП
20 kV, разположен в имота на възложителя ПИ
20208.5.50. Възложител на проекта е Мария Иванова Стоянова. Проектът се намира в сградата
на Община Кюстендил, ет. 1, стая № 19, и може
да бъде разгледан от заинтересуваните лица. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6978
78. – Община Луковит на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПП) за елемент на
техническата инфраструктура – магистрален водопровод за захранване на с. Дерманци в участък
през имоти, както следва: ПИ с идентификатори
20688.79.66, 20688.79.73, 20688.79.74, 20688.79.75,
20688.79.76, 20688.79.77, 20688.79.78, 20688.79.79,
20688.78.15, 20688.78.2, 20688.78.1, 20688.78.3,
20688.78.33, 20688.78.34, 20688.78.28 и 20688.78.27
по кадастралната карта на с. Дерманци, община
Луковит. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения и искания по
проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Луковит,
стая № 26.
6926
2. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП – ПРЗ) на урегулиран поземлен
имот УПИ I-2316, 2171 в кв. 102 по плана на гр.
Любимец, община Любимец, като се преотреди
за: УПИ I-2316, 2171 – за фотоволтаична централа
с мощност 200 kW. Проектът е изложен в сградата
на Община Любимец, отдел „УТС“, стая № 9, и
може да се разгледа всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6888
3. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 44570.236.114 по кадастралната
карта на гр. Любимец, община Любимец, като
имотът се преотрежда за фотоволтаична централа с мощност 200 kW. Проектът е изложен в
сградата на Община Любимец, отдел „УТС“, стая
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№ 9, и може да се разгледа всеки работен ден. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6889
14. – Община гр. Поморие, област Бургас,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на
вилна сграда в ПИ № 57491.16.174 по КККР на
гр. Поморие, м. Кротиря, община Поморие“, и
сервитут, преминаващи през ПИ № 57491.16.565
(път от републиканската пътна мрежа, държавна
публична собственост), с дължина на трасето
71,34 м. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6929
642. – Община гр. Садово, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че с Решение № 83, взето с протокол № 11 от заседание на Общинския
съвет – Садово, проведено на 30.06.2020 г., е одобрен парцеларен план (ПУП – ПП) на подземен
линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на новопроектиран уличен водопровод
за захранване на урегулирани поземлени имоти
(УПИ) IV-85.137 – за произв., скл. и търг. дейност, и УПИ III-85.101 – за произв., скл. и търг.
дейност, и газово стопанство за компресиран
метан с ПРП в кв. 3 по ПУП на стопански двор
с. Богданица, идентични с ПИ 04594.85.137 и ПИ
04594.85.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Богданица, община Садово,
преминаващ по полски пътища с № 04594.85.137 и
№ 04594.84.10 – публична общинска собственост,
нанесено на проекта в зелен цвят и определено
с координати на чупките. Решението може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица по
реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“. Жалбите се
подават чрез Общинския съвет – Садово, до
Административния съд – Пловдив, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Проектът
е на разположение в сградата на общината –
ул. Иван Вазов, № 2, ет. 3, Садово.
6917
13. – Община Самоков на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 397 от
23.07.2020 г. на Общинския съвет – Самоков, е
одобрен подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация и застрояване на УПИ
ІІ – за „Спортни площадки“, в кв. 23 по плана
на с. Говедарци, община Самоков. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ чрез Община Самоков до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6932
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8. – Общ инск ата с л у жба по земеде лие –
гр. Сандански, на основание чл. 19, ал. 18 от
ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за обезщетяване със земеделски земи в община Сандански,
област Благоевград, че е изготвен планът за обезщетяване на територията на общината. Планът
за обезщетяване е изложен за разглеждане в
общинската служба по земеделие и не подлежи
на обжалване.
6979
3. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т
съобщава на заинтересованите страни, че е
изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – за
учредяване право на прокарване и сервитут с
цел изграждане на елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – канализационно отклонение за
отвеждане на отпадните води от сграда на МВЕЦ
„Джерман“, намираща се в поземлен имот с
идентификатор № 65365.210.23 по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър – София, с обхват: поземлени имоти
с идентификатори № 65365.210.24, 65365.210.837,
65365.210.882 и 65365.210.995 по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър – София, попадащи в част от отдел и
подотдел 70 „18“; 70 „15“; 70 „е“; 70 „3“ и 70 „20“
по горскостопански план на ТП „ДГС Дупница“, утвърден със Заповед № 156 от 20.02.2018 г.
на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, с възложител „Германеа“ – ООД. Проeктът за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен
в приемната на дирекция „Архитектура, градо
устройство, контрол по строителството и проекти“
при Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня,
ул. Германея № 1, ет. 3. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат проекта и ако имат
основания да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Сапарева баня.
7030
73. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 174 от 25.08.2020 г. е одобрено изменение на подробен устройствен план – парцеларен
план за автомобилен горски път в поземлен имот
000385, и поземлен имот 000386 – частна държавна собственост, м. Чукарето, поземлен имот
000388 – частна държавна собственост, м. Под чукара, поземлен имот 000395, 000396, 000898, 000899,
000900, 000902, 000903, 000904, 000927, 4890005,
всички от м. Зелениковец – частна държавна
собственост, поземлен имот 000906 – публична
държавна собственост, м. Зелениковец, поземлен
имот 000897 – публична общинска собственост,
м. Зелениковец, по КВС на землището на с.
Стоките с ЕК АТТЕ 69417, община Севлиево, с
подробен регистър на засегнатите имоти, коор-
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динатен регистър на чупките на трасето, баланс
на засегнатите земи и изобразен в чертежи от
графичната част на плана. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община Севлиево до Административния съд – Габрово.
6951
73а. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 173 от 25.08.2020 г. е одобрено изменение на подробен устройствен план – парцеларен
план за автомобилен горски път в поземлен имот
000387, м. Под чукара, и поземлен имот 000796,
м. Калински рътлини, и двата частна държавна
собственост, с начин на трайно ползване – залесени горски територии, по действащата КВС на
с. Стоките с ЕКАТТЕ 69417, община Севлиево, с
подробен регистър на засегнатите имоти, координатен регистър на чупките на трасето, баланс
на засегнатите земи и изобразен в чертежи от
графичната част на плана. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община Севлиево до Административния съд – Габрово.
6952
22. – Община Смолян на основание чл. 129,
ал. 3, т. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че със Заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г.
на областния управител на област Смолян е одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Основен
ремонт на горски автомобилен път Беденски
бани – Водениците“, попадащ на територията на
две общини, в землищата на с. Широка лъка и
с. Гела, община Смолян, и с. Беден, община Девин,
област Смолян. Проектът може да бъде разгледан
от заинтересованите лица в деловодството на областната администрация – Смолян, и обжалван
пред Административния съд – Смолян, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6958
39. – Община Смолян обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ с Решение № 254 от 13.08.2020 г., протокол
№ 13, на Общинския съвет – Смолян, е одобрен
проект за изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Външно водоснабдяване и електроснабдяване на УПИ І-172,
УПИ ІІІ-172 и УПИ ІV-172 в кв. 13, м. Фатово,
землище Смолян, община Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлен имот с идентификатор
67653.6.505 по кадастралната карта на гр. Смолян.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да обжалват решението пред Административния
съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Смолян – гр. Смолян, бул. България № 12.
6974
40. – Община Смолян обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ с Решение № 255 от 13.08.2020 г., протокол
№ 13, на Общинския съвет – Смолян, е одобрен
проект за изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Кабелна линия
ниско напрежение за присъединяване на „Хотел с
ресторант“ на „Парт Тур“ – ЕООД, в к.к. Пампорово, община Смолян“, с трасе, преминаващо през
поземлени имоти с идентификатори 67653.16.37,
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67653.590.343 и 67653.12.2 по кадастралната карта
на гр. Смолян. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от
ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския
съвет – Смолян – гр. Смолян, бул. България № 12.
6975
39. – Община Сърница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за разглеждане
и одобряване проект на ПУП – парцелен план за
трасе на нова подземна кабелна линия на ниско
напрежение (КЛ НН) за електрозахранване на
ПИ 70648.172.120 в м. Орлино, землището на
гр. Сърница, община Сърница. Съгласно изготвения проект НН започва от съществуващ трафопост „МТТ Къмпинг Орлино“, намиращ се в ПИ
70648.172.083, преминава през общински имот с
кадастрален номер 70648.1.524 (ведомствен път)
и достига до границата ПИ 70648.172.120. Дължината на проектното трасе е 297 м. Проектът
се намира в сградата на общинската администрация – Сърница, ет. 3, отдел ТСУ. Съобразно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ се предоставя възможност
на заинтересованите лица в едномесечен срок от
датата на обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“ да представят в деловодството на Община Сърница писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
7011
473. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 219 от 26.08.2020 г. на Общинския
съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за съоръжение на техническата инфраструктура:
парцеларен план за трасе на подземна кабелна
линия ниско напрежение и електромерно табло
за външно ел. захранване на „Помпа“ в ПИ
77030.23.8, през поземлени имоти с идентификатори 77030.23.622 – с НТП за селскостопански,
горски, ведомствен път, публична общинска
собственост, и 77030.23.22 – с НТП местен път,
публична общинска собственост, по КККР на
с. Хаджидимитрово, община „Тунджа“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото
решение подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“
пред Административния съд – Ямбол.
6892
15. – Община с. Баните, област Смолян, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с
Решение № 325, взето с протокол № 31 на редовно заседание на Общинския съвет – с. Баните,
проведено на 27.04.2018 г., се одобрява проект за
изменение на ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план), одобрен с Решение
№ 221, взето с протокол № 21 на редовно заседание на Общинския съвет – с. Баните, проведено
на 12.06.2017 г., за засегнатите части от имоти
от обект: „Атрактивен маршрут за пешеходен и
велосипеден туризъм покрай коритото на река
Малка Арда до язовирната стена на МВЕЦ – Баните, язовир на река Малка Арда, с. Баните,
област Смолян“, с който се променя трасето на
обекта, като се засягат части от поземлени имоти с идентификатори 44402.12.787, 44402.12.869,
44402.12.1023, 44402.12.1024, 44402.12.938 по одоб
рената със Заповед № РД-18-20 от 20.04.2010 г.
кадастрална карта на с. Баните, област Смолян,
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според графичната част на проекта за изменение
на ПУП – ПП. Настоящото решение може да
бъде обжалвано по реда на АПК чрез Общинския съвет – с. Баните, пред Административния
съд – Смолян, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6976
7. – Община с. Братя Даскалови, област
Стара Загора, на основание чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с
Решение № 104 на Общинския съвет – с. Братя
Даскалови, взето на заседанието му, състояло се
на 27.08.2020 г. е одобрен подробен устройствен
план – парцеларен план за външен водопровод
за ПИ с идентификатор № 53850.72.262 (номер
по предходен план – 072086, 072087), за обект:
Търговски крайпътен комплекс газ-бензиностанция, обслужваща сграда, КТП и паркинг в ПИ
с идентификатор № 53850.72.262, местност Чилтика–юг, в землището на с. Оризово (ЕКАТТЕ
53850) – община Братя Даскалови, който преминава през имоти: ПИ № 53850.63.142 (път) – публична общинска собственост, ПИ № 53850.66.1
(нива) – частна собственост, на наследници на
Недка Христова Ачкова; ПИ № 53850.66.141 (път)
публична общинска собственост; ПИ № 53850.142
(път) – публична общинска собственост; ПИ
№ 53850.72.88 (за автомагистрала) – публична
държавна собственост; ПИ № 53850.145 (полски
пътища) – публична общинска собственост; ПИ
№ 53850.72.260 (частна собственост на възложителя, собственик); ПИ № 53850.72.262 – частна
собственост на възложителя, собственик. Засегнатата площ представляваща сервитутна зона,
която попада в посочените по-горе имоти, възлиза
общо на 1256 кв. м, в т.ч. публичната общинска
собственост е 1198 кв. м. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – с. Братя Даскалови.
6977
4. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че с Решение № 149 по
протокол № 15 от 20.08.2020 г. на Общинския
съвет – с. Иваново, област Русе, за одобрен
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на план за регулация (ИПУР) от о.т. 199 до о.т.
200, от о.т. 200 до о.т. 201 и от о.т. 201 до о.т. 226
между кв. 84 и 85, като уличната регулационна
линия ще бъде поправена по съществуващите на
място масивни сгради и масивни огради и план
за регулация (ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.2531
в кв. 85 по кадастралния план на с. Щръклево,
община Иваново, област Русе, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-2158 от 15.12.2000 г. на МРРБ и ПУР,
Решение № 269 от 26.01.2006 г., Решение № 446
по протокол № 49 от 20.09.2007 г. на Общинския
съвет – с. Иваново, като ПИ 501.2531 в кв. 85 се
урегулира по поправените имотни граници със
Заповед № РД-09-550 от 18.11.2019 г. и се образува
нов УПИ VIII-2531 в кв. 85 по изменената улична
регулация, по червените и сините линии, цифри и
щрихи на приложения проект. Новообразуваният
УПИ VIII-2531 става с площ 1466 кв. м. Проектът
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се намира в дирекция „СА“ в административната сграда на Община Иваново в с. Иваново,
ул. Олимпийска № 75, ет. 1, стая 6.
6894
5. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, съобщава на
заинтересованите лица, че с Решение № 155 по
протокол № 15 от 20.08.2020 г. на Общинския
съвет – с. Иваново, област Русе, за одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП) за обект: „Реконструкция на съществуващ
водопровод ∅ 90 Манесман от помпена станция
„Щръклево“ към шахта до о. т. 28 с ПЕВП ∅ 60“,
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, община Иваново, област
Русе. Проектът се намира в дирекция „СА“ в
административната сграда на Община Иваново
в с. Иваново, ул. Олимпийска № 75, ет. 1, стая 6.
6895
3. – Община с. Черноочене, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 136,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица
за изработен проект за изменение на ПУП – ПР
(подробен устройствен план – план за регулация)
на част от кв. 7, 10, 4, 3 и улици от о.т. 34 – о.т. 30
и о.т. 15 – о.т. 34 – о.т. 19 между кв. 3, 4, 7 и 10 по
ПУП – ПР на с. Черноочене, община Черноочене,
от 1982 г. съгласно Решение № 38 от 19.03.2020 г.
на ОбС – с. Черноочене, област Кърджали. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6967

С ЪД И Л И Щ А
Върховният касационен съд, гражданска и
търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в
открито съдебно заседание през ноември 2020 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:
НА 9.11.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ г ра ж да нско отде ление, 3514/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 71/2019 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Наталия Тръпкова Божкова
чрез адвокат Петя Мургова, София, бул. Цар
Освободител 8, ет. 3, срещу Любен Михайлов
Саулски чрез адвокат Стефка Спиридонова,
Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207; Елена
Ангелова Саулска чрез адвокат Стефка Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207;
Ния Михайлова Саулска-Тупарова чрез адвокат
Стефка Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21,
ет. 2, офис 207; Вержиния Михайлова Цветанова,
София, ж.к. Люлин, бл. 33, вх. А, ет. 2, ап. 6; Грета
Иванова Пашова, гр. Червен бряг, ул. Софроний
Врачански 11.
Второ г ра ж данско отде ление, 4724/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 203/2019 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Татяна Димитрова Иванова чрез адвокат Теменужка Друмева, Варна, ул. Баба Тонка
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14Б; Стефка Георгиева Иванова чрез адвокат
Теменужка Друмева, Варна, ул. Баба Тонка 14Б;
Петър Тодоров Момчилов чрез адвокат Теменужка Друмева, Варна, ул. Баба Тонка 14Б, срещу
Николай Иванов Ганев чрез адвокат Маргита
Тодорова, Варна, бул. Мария-Луиза 24, вх. А,
ет. 1; Петя Стоянова Ганева чрез адвокат Маргита Тодорова, Варна, бул. Мария-Луиза 24, вх. А,
ет. 1; Маруся Ангелова Филипова чрез адвокат
Маргита Тодорова, Варна, бул. Мария-Луиза 24,
вх. А, ет. 1; Павел Росенов Филипов чрез адвокат
Маргита Тодорова, Варна, бул. Мария-Луиза 24,
вх. А, ет. 1; Ангелина Росенова Филипова чрез
адвокат Маргита Тодорова, Варна, бул. МарияЛуиза 24, вх. А, ет. 1; Виолетка Драгнева Атанасова чрез адвокат Маргита Тодорова, Варна,
бул. Мария-Луиза 24, вх. А, ет. 1; Петя Георгиева
Джендова чрез адвокат Маргита Тодорова, Варна,
бул. Мария-Луиза 24, вх. А, ет. 1; Джендо Георгиев Атанасов чрез адвокат Маргита Тодорова,
Варна, бул. Мария-Луиза 24, вх. А, ет. 1; Грозданка Георгиева Павлова чрез адвокат Маргита
Тодорова, Варна, бул. Мария-Луиза 24, вх. А,
ет. 1; Красимир Ташков Павлов чрез адвокат
Маргита Тодорова, Варна, бул. Мария-Луиза 24,
вх. А, ет. 1; Николай Йорданов Николов, Варна,
ул. Подполковник Калитин 16, ет. 2, ап. 3; Вълчо
Иванов Момчилов, София, ул. Ярослав Вешин,
бл. 16, вх. Д, ап. 58; Стефан Иванов Ганев чрез
адвокат Маргита Тодорова, Варна, бул. МарияЛуиза 24, вх. А, ет. 1.
Вт ор о г ра ж д а нско о тде лен ие, 334/2 02 0,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 603/2018 по описа на Софийски окръжен
съд, подадена от Цвета Хачова Бояджиева чрез
адвокат Тихомир Спасов, София, бул. Ботевградско шосе, бл. 5, вх. Г, ап. 20, срещу Теменужка
Стоилова Стоянова чрез адвокат Ваня Мишова,
Елин Пелин, пл. Николай Чудотворец 2, ет. 2; Мария Стоименова Стоименова, София, бул. Петко
Ю. Тодоров 8, вх. А, ет. 1, ап. 2; Йордан Георгиев
Димитров, София, ул. Хубавка 4; Орлин Стоянов
Цанков, София, ул. Маестро Михаил Милков 6,
вх. А, ет. 3, ап. 14.
Вт ор о г ра ж д а нско о тде лен ие, 8 01/2 02 0,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 7159/2017 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Светла Георгиева Зенгилекова
чрез адвокат Нина Антова, София, ул. Цар Асен
2; Валентин Георгиев Зенгилеков чрез адвокат
Нина Антова, София, ул. Цар Асен 2, срещу
Еленка Кирилова Костова чрез адвокат Илия
Асенов Илиев, София, ул. Цар Асен 36, ет. 1, ап. 4.
Второ гра ж данско отделение, 10 01/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 444/2019 по описа на Окръжен съд Ловеч,
подадена от Петко Иванов Шейтанов чрез адвокат
Стефка Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21,
ет. 2, офис 207, срещу Мария Цочева Йонкова
чрез адвокат Венелин Ангелов, Троян, ул. Ангел
Кънчев 4; Георги Иванов Георгиев чрез адвокат
Венелин Ангелов, Троян, ул. Ангел Кънчев 4;
Ивайло Георгиев Георгиев чрез адвокат Венелин
Ангелов, Троян, ул. Ангел Кънчев 4; Валя Георгиева Желязкова чрез адвокат Венелин Ангелов,
Троян, ул. Ангел Кънчев 4; Ана Илиева Чикова
чрез адвокат Венелин Ангелов, Троян, ул. Ангел
Кънчев 4; Ценка Иванова Шейтанова, Априлци,
кв. Видима, ул. Бор 2.
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Първо търговско отделение
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н ие , 261 2/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4502/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Дунарит“ – АД, с изпълнителен директор Петър Петров чрез процесуален
представител Тодор Трифонов, София, ж.к. Люлин,
бл. 708, вх. В, ап. 35, срещу „Корпоративна търговска банка“ – АД, в несъстоятелност, София,
ул. Граф Игнатиев 10; „Апокалия“ – ЕООД, чрез
адвокат Евгени Христов, София, ж.к. Зона Б-5,
бл. 11, вх. В, ет.6, ап. 107.
Първ о т ърг ов с ко о тде лен ие , 258 6/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 173/2019 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Национална здравноосигурителна каса чрез РЗОК – Русе, ул. Райко
Даскалов 16, Русе, срещу Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Медика
Русе“ – ООД, чрез адвокат Ралица Христова,
Русе, ул. Църковна независимост 18, ет. 4, офис 4.
Първо търговско отделение, 2601/2019, по
касационна жа лба срещ у решението по
гр. дело 181/2019 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от „Норма“ – ООД, чрез адвокат
Димитър Топалов, Варна, ул. Поп Харитон 13,
срещу „Лорка“ – ЕООД, чрез адвокат Антон Грозданов, Варна, ул. Двадесет и седми юли № 60, ет. 1.
НА 9.11.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 989/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1746/2019 по описа на Окръжен съд Вар
на, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД,
чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу Георги Иванов Гецов
чрез адвокат Наско Станев, Варна, ул. Кръстю
Мирски 17.
Четвърто гражданско отделение, 1095/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 879/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Люба Динкова Спасова чрез
адвокат Ангел Рашев, Благоевград, ул. Тодор Александров 43Б, срещу „Аффинити – К“ – ЕООД, чрез
адвокат Мариян Минков, София, бул. Витоша
71, ет. 1, ап. 1.
НА 10.11.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 3549/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 344/2019 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Станимир Георгиев Василев
чрез адвокат Мима Кънева, Бургас, ул. Александровска 20, ет. 1, ап. десен, срещу Павлина
Милчева Русева чрез адвокат Иванка Кирязова,
Бургас, ул. Христо Фотев 22, ет. 1, офис 1; Георги
Станимиров Василев чрез майка и законен представител Павлина Милчева Русева чрез адвокат
Иванка Кирязова, Бургас, ул. Христо Фотев 22,
ет. 1, офис 1, и страна ДСП – Бургас, ж.к. Лазур,
бл. 89, Бургас.
Второ гражданско отделение
Второ гра ж данско отделение, 3883/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 412/2018 по описа на Софийски окръжен
съд, подадена от Петър Ангелов Димитров чрез
адвокат Иван Крумов Иванов, София, бул. Витоша 93Г/49, срещу Борислав Николов Григоров
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чрез адвокат Наталия Александрова, Сливница,
пл. Съединение 2, ет. 3.
Второ гра ж данско отделение, 4542/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 264/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Недялко Ганчев Нешков
чрез адвокат Татяна Захова, Пазарджик, ул. Цар
Самуил 28, кантора 16, срещу Богомил Ангелов
Христов чрез адвокат Евгения Бързанова, Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, ет. 2, офис 11; Петър
Николов Милчев чрез адвокат Евгения Бързанова, Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, ет. 2, офис 11.
Второ гра ж данско отделение, 4611/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 242/2019 по описа на Окръжен съд Хас
ково, подадена от Гюнай Сабатин Ибрям чрез
адвокат Христо Маргаритов, Хасково, ул. Преслав
24, ет. 2, офис 1; Севда Стефанова Михайлова чрез
адвокат Христо Маргаритов, Хасково, ул. Преслав 24, ет. 2, офис 1, срещу Кадришен Себахтин
Мустафа чрез адвокат Маргарита Раева, Хасково,
ул. Враня 2; Мелиха Юсеин Мустафа чрез адвокат
Маргарита Раева, Хасково, ул. Враня 2; Хабибе
Юсеин Мустафа чрез адвокат Христо Маргаритов,
Хасково, ул. Преслав 24, ет. 2, офис 1.
Второ гра ж данско отделение, 4871/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1535/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Николай Петров Чобанов, София,
ул. Връх Манчо, бл. 3Б, вх. Е, ет. 1, ап. 126, срещу
Радослав Петров Пенев, София, ж.к. Дружба,
бл. 404, вх. Д, ет. 5, ап. 136; Димитър Димитров
Съселов, Несебър, ул. Нептун 1А.
Вт ор о г р а ж д а нско о тде лен ие , 337/2 02 0,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1174/2019 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Румяна Георгиева Чакалова
чрез адвокат Костадин Царев, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 53, ет. 3, офис 5 – 6; Веселин Иванов
Чакалов чрез адвокат Костадин Царев, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 53, ет. 3, офис 5 – 6; Димитър
Иванов Чакалов чрез адвокат Костадин Царев,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 3, офис 5 – 6;
Марияна Иванова Чакалова чрез адвокат Костадин Царев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53,
ет. 3, офис 5 – 6, срещу Стефан Петров Георгиев,
Чирпан, ул. Ангел Пеев Стоянов 10, ет. 1, ап. 1;
Ганчо Василев Чакалов, София, ж.к. Младост,
бл. 93, вх. Б, ет. 13, ап. 135.
Вт ор о г ра ж д а нско о тде лен ие, 665/2 02 0,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 375/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Славянка Георгиева Узунова,
с. Мосомище, област Благоевград, община Гоце
Делчев,ул. Антон Попов 14; Димитър Костадинов Узунов, с. Мосомище, община Гоце Делчев,
област Благоевград, ул. Антон Попов 14, срещу
Гошо Кирилов Павлов, с. Мосомище, община
Гоце Делчев, област Благоевград.
Вт ор о г р а ж д а нско о тде лен ие, 819/2 02 0,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1881/2019 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Коста Петров Комитов
чрез адвокат Лидия Найденова Начева, Карлово,
ул. Д. Събев 6; Радка Николова Комитова чрез
адвокат Лидия Найденова Начева, Карлово,
ул. Д. Събев 6, срещу Мария Дора Гънчева чрез
адвокат Светлана Проданова Каменова, Карлово,
ул. Евстати Гешев 1; Диляна Денкова Гънчева чрез
адвокат Светлана Проданова Каменова, Карлово,
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ул. Евстати Гешев 1; Павел Денков Гънчев чрез
адвокат Светлана Проданова Каменова, Карлово,
ул. Евстати Гешев 1.
Вт ор о г ра ж д а нско о тде лен ие, 9 0 5/2 02 0,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 231/2019 по описа на Окръжен съд
Плевен, подадена от Ася К ирова Рангелова
чрез адвокат Кирил Любенов Перусанов, София,
бул. Витоша 86, ет. 1; „Бета“ – АД (в несъстоятелност) – гр. Червен бряг, представлявано от
синдика Цветан Стефанов Банков чрез юрисконсулт Николай Николов, София, ж.к. Ботунец,
Административна сграда на Кремиковци, ет. 2
ап. 221, срещу ПК „Единство – 93“ чрез адвокат
Лилия Тодорова, Плевен, ул. Ресен 4.
Вт ор о г р а ж д а нско о тде лен ие , 927/2 02 0,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 161/2019 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от Селиме Халим Али чрез
адвокат Елена Петрова, София, ул. Цар Асен 1,
ет. 2, ап. 2, срещу Сезгин Али Али чрез адвокат
Димитрина Георгиева, Кърджали, ул. Беласица 23,
блок „Възраждане“, вх. А, ап. 1.
НА 10.11.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3869/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 247/2019 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Иван Атанасов Иванов чрез
адвокат Христо Коев, Велико Търново, ул. Васил
Левски 3, ет. 1, срещу „Трейд Пейпър“ – ООД,
представлявано от управител Теодора Колева,
чрез адвокат Иван Иванов, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 39, кантора 407.
Четвърто гражданско отделение, 120/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5228/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Калин Кирилов Малинов чрез
адвокат Ангел Ангелов, Кюстендил, ул. Юрий
Гагарин 3; Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1025/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 405/2019 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „АДШ“ – ЕООД, чрез адвокат Елена Иванова, Пловдив, ул. Хан Кубрат 2,
срещу Даниела Тодорова Родопска-Балакчиева
чрез адвокат Бойко Младенов, Смолян, бул. България 20А, офис Б31.
Четвърто гражданско отделение, 1421/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 10785/2019 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Общинска банка“ – АД, София,
ул. Врабча 6, срещу Нели Любомирова Стоименова
чрез адвокат Димитър Коцин, София, ул. Никола
Обрешков 2, вх. Б, ет. 1, офис 2.
НА 11.11.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4529/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 873/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „А. С. М. България“ – ООД,
чрез юрисконсулт Ева Божинова-Мирчева, София,
район „Красно село“, бул. Ген. Скобелев 69, ет. 2,
ап. 4, срещу Ахмед Иляз Мустафа чрез адвокат
Мариан Гочев, София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 211/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 614/2019 по описа на Окръжен съд Хас
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ково, подадена от „Билла България“ – ЕООД,
чрез адвокат Мариана Георгиева, София, бул. Цар
Освободител 17А, срещу Васил Георгиев Иванов
чрез адвокат Марин Марков, София, ул. Цар Иван
Асен ІІ № 34, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1355/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 470/2017 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Министерството на вътрешните работи чрез юрисконсулт Дияна Бучкова,
София, ул. Шести септември 29, срещу Радостина
Росенова Капитанска чрез адвокат Здравко Василев, Дупница, ул. Солун 1, ет. 2.
НА 11.11.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гра ж данско отделение, 3989/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 255/2019 по описа на Окръжен съд Хас
ково, подадена от Маргарита Ганева Славова
чрез адвокат Жанета Златанова, Стара Загора,
ул. Хаджи Димитър Асенов 89, ет. 4, офис 2; Румяна Атанасова Танева чрез адвокат Маргарита
Славова, Стара Загора, бул. Руски 56А, ет. 2,
офис 9, срещу „Металик“ – АД, Стара Загора,
кв. Индустриален.
Второ гра ж данско отделение, 4903/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 390/2019 по описа на Окръжен съд Ловеч,
подадена от Тодор Ганчев Тодоров чрез адвокат
Анна Теодосиева, София, ул. Клокотница 2А,
ет. 1, офис 4, срещу Иван Станчев Иванов чрез
адвокат Симеон Станчев, София, ул. Княз Борис І
№ 61Б, ет. 1, ап. 2; Мариана Колева Иванова чрез
адвокат Симеон Станчев, София, ул. Княз Борис І
№ 61Б, ет. 1, ап. 2; Галя Цолова Маринова чрез
адвокат Симеон Станчев, София, ул. Княз Борис І № 61Б, ет. 1, ап. 2; Илия Цанков Маринов
чрез адвокат Симеон Станчев, София, ул. Княз
Борис І № 61Б, ет. 1, ап. 2.
Вт ор о г р а ж д а нско о тде лен ие, 787/2 02 0,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 636/2019 по описа на Окръжен съд
Благоевград, подадена от Катя Кирилова Димова чрез адвокат Атанаска Лазарова Богоева,
Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев 25, срещу
Велимир Илчов Кьосев чрез адвокат Детелина
Даутева, Благоевград, ул. Тодор Александров 43,
ет. 2, ап. 3.
Вт ор о г ра ж д а нско о тде лен ие, 825/2 02 0,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 981/2018 по описа на Окръжен съд
Благоевград, подадена от Любка Георгиева Рабанова чрез адвокат Ивайло Петров Табаков,
София, ул. Шандор Петьофи 9, ет. 1; Гълъбина
Георгиева Досева чрез адвокат Ивайло Петров
Табаков, София, ул. Шандор Петьофи 9, ет. 1;
Филип Георгиев Вацков чрез адвокат Ивайло
Петров Табаков, София, ул. Шандор Петьофи 9,
ет. 1; Лиляна Василева Шаламанова чрез адвокат Ивайло Петров Табаков, София, ул. Шандор
Петьофи 9, ет. 1; Катерина Иванова Герасимова
чрез адвокат Ивайло Петров Табаков, София,
ул. Шандор Петьофи 9, ет. 1; Георги Иванов
Шаламанов чрез адвокат Ивайло Петров Табаков, София, ул. Шандор Петьофи 9, ет. 1, срещу
държавата, представлявана от министъра на
регионалното развитие и благоустройството чрез
областния управител на област Благоевград,
пл. Георги Измирлиев 9, Благоевград; Борислава
Георгиева Трантина чрез адвокат Росица Димит
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рова Зотева-Коцакова, Разлог, ул. Бела река 14;
Мария Борисова Паланкова чрез адвокат Росица
Димитрова Зотева-Коцакова, Разлог, ул. Бела река
14; Министерството на земеделието и храните,
София, бул. Христо Ботев 55.
НА 12.11.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Т рето г ра ж данско отде ление, 3648/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 704/2019 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от „Електроразпределение Север“ – АД, чрез адвокат Николай Банков, Варна,
бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу Георги Станчев
Сандев чрез адвокат Красимир Тодоров, Варна,
ул. Георги Живков 22 – партер (вътрешен двор),
и трета страна ЗАД „Алианц България“ – ЕАД,
чрез адвокат Милен Ралчев, Варна, ул. Александър
Дякович 45, ет. 4, офис 33.
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 4123/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 12371/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Военномедицинска академия,
София, ул. Св. Геори Софийски 3, срещу Аделина Ефремова Викторова чрез адвокат Ивелина
Миланова, София, ул. Неофит Рилски 34.
Т р е т о г р а ж д а нско о тде лен ие , 5 0 9/2 02 0,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1467/2019 по описа на Окръжен съд Вар
на, подадена от „Агро – 03“ – ООД, чрез адвокат
Мирослава Кръстева, Варна, бул. Владислав
Варненчик 128, офис 1, срещу Елена Динкова
Иванова чрез адвокат Албена Пейчева Йорданова,
Варна, ул. Ген. Радко Димитров 7, ет. 1, офис 2.
Т р е т о г р а ж д а нс ко о тде лен ие , 527/2 0 2 0,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 11064/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Недялко Георгиев Данов чрез
адвокат Стефан Йовков, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 15А, ет. 3, срещу Лъчезар Здравков Бакърджиев чрез адвокат Виктория Колева, Бяла,
ул. Хаджи Димитър 17.
НА 16.11.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1695/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 45/2019
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена
от Стела Филипова Найденова чрез адвокат
Калин Найденов, Хасково, бул. Раковски 16А,
офис 2; Калин Александров Найденов, Хасково,
бул. Раковски 16А, офис 2, срещу „Юробанк
България“ – АД, чрез адвокат Михаил Вишанин,
София, бул. Патриарх Евтимий 82.
Пър в о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 1873/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5926/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Красимир Георгиев Босолов,
София, ул. Уилям Гладстон 19А, ап. 2, срещу
Поля Кирилова Петкова чрез адвокат Тодорка
Ангелова, София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6.
Първо търговско отделение, 2376/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 27/2019
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
Патрик Бърн чрез адвокат Вержиния Дакова,
София, ул. Професор Александър Милев 18, срещу Ноел Фланън Глин чрез адвокат Радостина
Николова, Бургас, ул. Александър Стамболийски
11; „Добринище ски“ – АД (в несъстоятелност),
чрез адвокат Красимира Астакова, Бургас, ул. Цар
Симеон І № 58 – 60, ет. 1, офис 1; Марияна Тонева
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Банчева, синдик на „Добринище ски“ – ЕАД (в
несъстоятелност), Велико Търново, ул. Марно
поле 21.
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н и е , 2739/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1010/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Първа инвестиционна банка“ – АД, София, бул. Драган Цанков 37, срещу
„Трейд агро“ – ЕООД, чрез адвокат Йордан Йорданов, София, ул. Позитано 9, вх. Б, ет. 3, офис 8.
НА 16.11.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 1534/2 019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3743/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „ЕТЕ“ – ЕООД, чрез адвокат
Димитър Тодоров, София, бул. Христо Ботев 3,
ет. 1, ап. 3, срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, София, бул. Цариградско шосе 159.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 2336/2 019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5298/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Тони Алън Рич Уебър чрез
адвокат Петър Мирчев, София, ул. Позитано 8,
ет. 5, офис 10; Катрин Рич Уебър чрез адвокат
Петър Мирчев, София, ул. Позитано 8, ет. 5,
офис 10, срещу „УниКредит Булбанк“ – АД, София, пл. Света Неделя 7; „ГБ – Британия Сейнт
Дейвис“ – ЕООД, Банско, ул. Капитан Петко
войвода 3.
НА 16.11.2020 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1553/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2416/2019 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Лила Мачева, Варна, бул. Мария-Луиза 21,
ет. 2, срещу Димитър Георгиев Димитров чрез
адвокат Петър Гетев, Варна, ул. Георги Живков 22
(партер – вътрешен двор); Мартин Костадинов
Цеков чрез адвокат Красимир Тодоров, Варна,
ул. Георги Живков 22 (партер – вътрешен двор),
Адвокатско дружество „Красимир Тодоров, Гетев,
Ганчев и партньори“; Радосвет Паунов Рачев
чрез адвокат Мариян Маринов, Варна, ул. Георги
Живков 22 (партер – вътрешен двор); ДЗЗД „Буболинка 99“ чрез адвокат Красимир Тодоров, Варна,
ул. Георги Живков 22 (партер – вътрешен двор).
НА 17.11.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 4382/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 11800/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Димитър Николов Милушев
чрез адвокат Иван Иванов, София, ул. Екзарх
Йосиф 53, вх. А, ет. 1, срещу Марио Николов
Милушев чрез адвокат Ренета Станчева, София,
ул. Христо Белчев 2, ет. 3, офис 17.
Първо гра ж данско отделение, 4776/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 181/2019 по описа на Окръжен съд
Смолян, подадена от Ибрахим Ахмедов Тоталов
чрез адвокат Иванка Кехайова, гр. Гоце Делчев,
ул. Отец Паисий 23; Ахмед Ибраимов Тоталов
чрез адвокат Иванка Кехайова, гр. Гоце Делчев,
ул. Отец Паисий 23; Севдалина Антимова Гадженакова чрез адвокат Иванка Кехайова, гр. Гоце
Делчев, ул. Отец Паисий 23, срещу Юмер Салихов
Тоталов чрез адвокат Николай Пейковски, Девин,
ул. Александър Костов 14.
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Първо гра ж данско отделение, 4849/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 569/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Асан Юсеинов Влакнов
чрез адвокат Татяна Захова, Пазарджик, ул. Цар
Самуил 28, кантора 16; Фатме Асанова Влакнова
чрез адвокат Татяна Захова, Пазарджик, ул. Цар
Самуил 28, кантора 16, срещу Мустафа Юсеинов
Влакнов чрез адвокат Стоян Чавдаров, Пазарджик,
ул. Иван Вазов 18, ет. 2; Атина Ибряимова Влакнова чрез адвокат Стоян Чавдаров, Пазарджик,
ул. Иван Вазов 18, ет. 2.
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 382/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 1494/2019 по оп иса на А пелат и вен
съд София, подадена от „Промишлена енергетика – Варна“ – А Д, чрез адвокат Валентина
Бакалова, София, ул. Съборна 9, ет. 5, срещу
„Евротрансбилд“ – ЕООД, чрез адвокат Стоян
Стоянов, София, бул. Драган Цанков 35, ет. 4,
офис 10; държавата, представлявана от министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Алабин 22.
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 61 2/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 343/2019 по описа на Окръжен съд
Шумен, подадена от Галина Василева Неделчева-Комитска чрез адвокат Ганчо Гатев, Шумен,
ул. Съединение 113; Иван Андреев Комитски чрез
адвокат Ганчо Гатев, Шумен, ул. Съединение 113,
срещу Звездица Колева Куртева чрез адвокат
Борислав Борисов, Шумен, ул. Добри Войников,
бл. 9 – 13, ет. 3, ап. 32; Кънчо Танев Куртев чрез
адвокат Борислав Борисов, Шумен, ул. Добри
Войников, бл. 9 – 13, ет. 3, ап. 32; „Бългериан
Грейн“ – ЕООД, чрез адвокат Ралица Петрова,
София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет. 13, офис
13 – 22; Калоян Кънчев Куртев, Шумен, ул. Цар
Асен 7, ет. 2, ап. 2.
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 635/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 16266/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от Вергиния Кръстева Синеморска чрез адвокат Македони Бизов, София,
ул. Алабин 33, ет. 2, кантора 241; Радослав Спасов
Байкушев, София, ул. Белоток 1; Гергана Спасова Байкушева, София, ул. Белоток 1, срещу
Христина Иванова Веселинова чрез адвокат
Мария Даскалова, Благоевград, ул. Крали Марко
4, партер, офис 2; Бойко Кирилов Веселинов,
София, ул. Белоток 1, ет. 2.
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 746/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 158/2020 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Валентина Тодорова Дукова
чрез адвокат Мариана Брага, София, ул. Славянска 5, ет. 5, офис 30 – 32; Георги Тодоров Дуков
чрез адвокат Мариана Брага, София, ул. Славянска 5, ет. 5, офис 30 – 32, срещу Красимир Колев
Бояджиев чрез адвокат Кристина Митева, София,
бул. Витоша 1а, ет. 2, кантора 207.
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 816/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 119/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Стоян Стефанов Михайлов
чрез адвокат Ивелина Иванова, София, бул. Пенчо
Славейков 6, ет. 2, ап. 6; Маргарита Маринова
Михайлова чрез адвокат Ивелина Иванова, София, бул. Пенчо Славейков 6, ет. 2, ап. 6, срещу
„Златна Панега Цимент“ – АД, чрез адвокат Ана
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Христова, София, ул. Хан Аспарух 56, ет. 2; Община гр. Пазарджик, бул. България 2, Пазарджик,
и трета страна „Хадес 09“ – ЕООД, чрез Илия
Тодоров Манчев, Пазарджик, ул. Георги Пенев 19.
Първо гра ж данско отделение, 1065/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 205/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Евгени Петров Юручки чрез
адвокат Гергана Юрукова, Благоевград, ул. Тодор
Александров 41, ет. 2, срещу Златка Димитрова
Ковачева чрез адвокат Искра Немчева, Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев 26, ет. 1; Христо
Костадинов Ковачев чрез адвокат Искра Немчева,
Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев 26, ет. 1.
Първо гра ж данско отделение, 1210/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5/2019 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Джамал Джамалов Алиманов чрез
адвокат Венета Русева, Смолян, ул. Бузлуджа 7;
Юлви Хюсеин Насуф чрез адвокат Венета Русева, Смолян, ул. Бузлуджа 7; Кемал Осман Терзи
чрез адвокат Нелия Маринова, Смолян, ул. Арх.
Петър Петров, бл. 46, вх. Б, ап. 10, срещу Али
Мустафов Терзиев, Борино, ул. Туристическа 22.
НА 17.11.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 2 477/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5177/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от МБАЛ „Света Анна“ – София“ – АД, чрез адвокат Таня Трендафилова
Захариева, Хасково, ул. П. Р. Славейков 3, срещу
Национална здравноосигурителна каса, София,
ул. Енос 10, вх. Б.
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 2569/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4960/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Атанаска Колева Запрянова
чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу Застрахователно акцио
нерно дружество „Армеец“, София, ул. Стефан
Караджа 2, и трета страна Недялко Петров
Делчев, с. Узунджово, ул. Ал. Стамболийски 14.
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 2575/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 251/2019 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Йордан Николов Михов
чрез адвокат Петко Христов Кънев, Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 23А, офис 2,
срещу „Застрахователно акционерно дружество
„ДаллБогг Живот и здраве“ – АД, София, бул. Г.
М. Димитров 1.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 26 34/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2325/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Ани Карамфилова Кемалова чрез адвокат Елена Петрова, София, ул. Цар
Асен І, ет. 2, срещу „Пеллегуд“ – ЕООД, чрез
адвокат Ангел Рашев, Благоевград, ул. Тодор
Александров 43Б, ет. 2.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2711 /2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 5113/2018 по оп иса на А пелат и вен
съд София, подадена от „Сладководно спопанство“ – ЕООД, чрез адвокат Стоян Димитров
Чапразлиев, Бу ргас, ул. Шейново 61, срещ у
„Напоителни системи“ – ЕАД, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 136.
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Второ търговско отделение, 98/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4464/2019
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Рекоул“ – АД, чрез адвокат Никола Гогов, София,
ул. Д-р Христо Стамболски 3, срещу Мишел Брику
чрез адвокат Никола Гогов, София, ул. Д-р Христо
Стамболски 3; „Балкан коул трейдинг“ – ООД,
чрез адвокат Никола Гогов, София, ул. Д-р Христо Стамболски 3; „Сова секюрити“ – ООД, чрез
адвокат Никола Гогов, София, ул. Д-р Христо
Стамболски 3; „АБС транспорт“ – ООД, чрез
адвокат Никола Гогов, София, ул. Д-р Христо
Стамболски 3; Ерик Брику чрез адвокат Никола Гогов, София, ул. Д-р Христо Стамболски 3;
„ЧЕЗ Електро България“ – АД, София, район
„Младост“, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк
Бизнес център; Национална агенция за приходите,
София, бул. Княз Ал. Дондуков 52, и страна Радослав Иванов Тонев – синдик на „Рекуел“ – АД
(в несъстоятелност), София, ул. Лавеле 38, ет. 1,
ап. 4.
НА 17.11.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 21 56/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 703/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Калин Петров Тихолов чрез
адвокат Ясен Николов, София, ж.к. Дианабад,
бл. 47 – 48, вх. К, ет. 2, ап. 164; „А.С.А.“ – ЕООД,
чрез адвокат Ясен Николов, София, ж.к. Дианабад, бл. 47 – 48, вх. К, ет. 2, ап. 164, срещу Тодор
Иванов Тодоров чрез адвокат Момчил Младенов,
София, ж.к. Гео Милев, ул. Едисон 47 – 47Б,
ет. 4, ап. 28.
НА 18.11.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 4121/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2643/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Ели Николова Николова чрез
адвокат Любина Карамитева, Пловдив, ул. Мали
Богдан 9, срещу Мария Борисова Гърбева чрез
адвокат Радослава Аврамова-Кутрянова, София,
ул. Любен Каравелов 75, ет. 2, ап. 7; Емилия
Борисова Коларова чрез адвокат Радослава Аврамова-Кутрянова, София, ул. Любен Каравелов
75, ет. 2, ап. 7; Николай Борисов Гърбев чрез
адвокат Радослава Аврамова-Кутрянова, София,
ул. Любен Каравелов 75, ет. 2, ап. 7; Никола
Михайлов Николов чрез адвокат Любина Карамитева, Пловдив, ул. Мали Богдан 9.
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 244/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 99/2019 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Иванка Стойкова Кралева
чрез адвокат Албена Василева Симеонова, Бобов дол, ул. 27-и октомври, бл. 25, вх. А, ап. 13;
Виолета Стойкова Рачева чрез адвокат Албена
Василева Симеонова, Бобов дол, ул. 27-и октомври, бл. 25, вх. А, ап. 13, срещу Георги Христов
Кръпчански чрез адвокат Йонко Гергов, Дупница,
ул. Бенковска 3.
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 749/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4468/2019 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Димитър Тодоров Богданлиев
чрез адвокат Красимира Господинова, София,
ул. Цар Асен 9; Христо Димитров Димов чрез
адвокат Красимира Господинова, София, ул. Цар
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Асен 9; Стойка Атанасова Тасева-Димова чрез
адвокат Красимира Господинова, София, ул. Цар
Асен 9; Росица Иванова Спасова чрез адвокат
Красимира Господинова, София, ул. Цар Асен 9;
Десислава Костадинова Ягодин чрез адвокат
Красимира Господинова, София, ул. Цар Асен 9;
Виктория Йорданова Георгиева чрез адвокат
Красимира Господинова, София, ул. Цар Асен 9;
Цветан Рангелов Георгиев чрез адвокат Красимира Господинова, София, ул. Цар Асен 9; Ирина Крумова Янакиева чрез адвокат Красимира
Господинова, София, ул. Цар Асен 9; Максим
Петрович Анфиногентов чрез адвокат Красимира
Господинова, София, ул. Цар Асен 9, срещу Елена Благоева Бенишева чрез адвокат Владимир
Иванов Иванов, София, ул. Балчик 1, вход от
ул. Балканджи Йово.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 3 0 89/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6548/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Ангел Николов Донов и
Кристи Христова Маринова в качеството им на
синдици на „Корпоративна търговска банка“ – АД
(в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10; „В & ВГД Оранжерии Петрич“ – ООД, с
управител Велин Николов Георгиев чрез адвокат
Томислав Файтонджиев, София, бул. Александър
Стамболийски 239, ет. 7, офис 705.
Второ търговско отделение, 1578/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 546/2018
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена
от Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. Стефан
Стамболов 1, срещу „Дат 1“ – ЕООД, чрез адвокат Стефан Петров, Пловдив, ул. Хъшовска
5, ет. 3; „Вижън Парк“ – ООД, чрез адвокат
Владимир Давчев, Пловдив, пл. Кочо Честименски 2, вх. Б, ет. 1; „БДС България“ – ЕООД,
Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза 25; „КАР
ПАРК“ – ЕООД, Пловдив, ул. Средец 41.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 16 0 3/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 697/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Кооперация „Синвекс“
чрез адвокат Емил Енев, Стара Загора, ул. Кольо
Ганчев 64, ст. 12, срещу Община Павел Баня чрез
адвокат Красимира Горунска, Казанлък, ул. Св.
св. Кирил и Методий 12А, ет. 1, офис 2.
НА 18.11.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 2 314/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5151/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Северин Арсов Башев чрез
адвокат Ралица Барашка, Русе, ул. Борисова 8,
ет. 5, срещу Янко Николов Стоянов – синдик
на „Пропърти къмършал“ – ООД (в несъстоятелност), чрез адвокат Йордан Тодоров, София,
ул. Ген. Сан Мартин 1, бл. 1, вх. А, ап. 6; „Пропърти Къмършал“ – ООД (в несъстоятелност),
София, ул. Розова долина 13, партер.
НА 19.11.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 4313/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 840/2018 по описа на Окръжен съд
Благоевград, подадена от Дафина Александрова
Димитрова чрез адвокат Искра Немчева, Бла-
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гоевград, ул. Д-р Хр. Татарчев 26, ет. 1, срещу
Николай Първанов Димит ров чрез а двокат
Виолета Станкова, Сандански, бул. Свобода 12;
Наталия Николаева Димитрова чрез адвокат
Виолета Станкова, гр. Сандански, бул. Свобода
12; Десислава Николаева Дюшен чрез адвокат
Виолета Станкова, гр. Сандански, бул. Свобода
12; Петър Димитров Димитров, София, ж.к.
Младост 2, бл. 261Е, вх. 1, ет. 2, ап. 7.
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 205/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 552/2019 по описа на Окръжен съд
Пазарджик, подадена от Лушка Петрова Пепелянкова чрез адвокат Иван Николов Църцаров,
Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2, ет. 2; Стефан
Стоянов Пепелянков чрез адвокат Иван Николов
Църцаров, Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2, ет. 2;
Аспарух Стоянов Пепелянков чрез адвокат Иван
Николов Църцаров, Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2, ет. 2, срещу Емил Василев Дишков чрез
адвокат Ивайла Георгиева, Пазарджик, ул. Стоян
Михайловски 2; Светла Василева Стоянова чрез
адвокат Ивайла Георгиева, Пазарджик, ул. Стоян
Михайловски 2; Георги Николов Гугутков чрез
адвокат Ивайла Георгиева, Пазарджик, ул. Стоян
Михайловски 2; Десислава Николаева Карналова чрез адвокат Ивайла Георгиева, Пазарджик,
ул. Стоян Михайловски 2.
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 345/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 524/2019 по описа на Окръжен съд Вар
на, подадена от Надежда Николаева Димитрова
чрез адвокат Панайот Куртев Панайотов, Варна,
ул. Драган Цанков 4, офис 1; Преслав Живков
Кьосев чрез адвокат Панайот Куртев Панайотов,
Варна, ул. Драган Цанков 4, офис 1; Иван Николаев Димитров чрез адвокат Панайот Куртев
Панайотов, Варна, ул. Драган Цанков 4, офис 1,
срещу Тихомир Марчев Стефанов чрез адвокат
Майя Филчева, Варна, ул. Бдин 15; Катя Йорданова Стефанова чрез адвокат Майя Филчева,
Варна, ул. Бдин 15.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3123/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 357/2017 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от Валентин Атанасов Донев
чрез адвокат Галина Найденова, Бургас, ул. Васил
Левски 16, ет. 3, офис 318; ЕТ Валентин Атанасов
Донев с фирма „Валентин Атанасов – В. А. В.“
чрез адвокат Галина Найденова, Бургас, ул. Васил
Левски 16, ет. 3, офис 318, срещу Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, ТД – Бургас,
чрез процесуален представител Росица Иванова, Бургас, ул. Филип Кутев 26А, ет. 3; Мария
Стоянова Кирилова чрез особен представител
Димчо Кънчев Тодоров, Бу ргас, пл. Св. св.
Кирил и Методий 11, ет. 2; ДЖ „Интернешънъл“ – ЕООД, с управител Валентин Атанасов
Донев, Бургас, бул. Демокрация 18, ет. 4, ап. 7;
„Сейнт Валантайн“ – ООД, с управител Валентин Атанасов Донев, Бургас, ул. Демокрация 18;
„Соф дом корпорейшън“ – ЕООД, с управител
Валентин Атанасов Донев, София, район „Триадица“, ул. Краище, бл. 26, вх. В, ет. 2, ап. 44;
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
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Четвърто гражданско отделение, 3796/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6688/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Мариана Анастасова Кръстева
чрез адвокат Чавдар Пламенов Виденов, София,
ул. Крум Попов 1, срещу Цветан Башир Сейфи
чрез адвокат Николай Профиров, София, ул. Пиротска 9, ет. 5; Татяна Василева Терзийска чрез
адвокат Диян Иванов Босолов, София, ул. Христо
Белчев 45А, ет. 1, ап. 1; Георги Илиев Терзийски чрез адвокат Диян Иванов Босолов, София,
ул. Христо Белчев 45А, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 481/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 542/2019 по описа на Окръжен съд
Плевен, подадена от Тодор Георгиев Шипочки
чрез адвокат Найден Петров Найденов, Плевен,
ул. Полтава 1, ет. 1, ап. 1, срещу Росица Антонова
Янкова чрез адвокат Лилия Василева Тодорова,
Плевен, ул. Бъкстон 5, офис 28.
Четвърто гражданско отделение, 655/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 459/2019 по описа на Окръжен съд Хас
ково, подадена от „АТА – СТРОЙ“ – ЕООД, чрез
адвокат Иван Иванов, Хасково, ул. Добруджа 30,
срещу Община Хасково, представлявана от Станислав Дечев – кмет, Хасково, пл. Общински 1;
Христо Недялков Радев чрез адвокат Господинка
Пейчева, Хасково, ул. Враня 2.
Четвърто гражданско отделение, 1156/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 16991/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Българо-американска
кредитна банка“ – А Д, чрез адвокат Борис
Александров Еленков, София, ул. Кузман Шап
карев 4, срещу Виниций Емилов Петров чрез
адвокат Атлиана Георгиева Милева, София,
ул. Хубча 8А, ет. 3, ап. 11.
НА 19.11.2020 Г. ОТ 9,30 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 478/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 398/2019 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Георги Тодоров Балабанов
чрез адвокат Лъчезар Аспарухов Мурджев, Вар
на, ул. Васил Друмев 23, срещу Тодорка Илиева
Мънгова чрез адвокат Атанас Иванов Атанасов,
Варна, ул. Шейново 14, ет. 2; Евгений Василев
Братинов чрез адвокат Атанас Иванов Атанасов,
Варна, ул. Шейново 14, ет. 2.
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 533/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 494/2019 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Боряна Красимирова Николова чрез адвокат Райчо Райчев, Кърджали,
ул. Г. Кондолов 7; Николай Маринов Николов чрез
адвокат Райчо Райчев, Кърджали, ул. Г. Кондолов
7, срещу Димитър Георгиев Карамарков чрез
адвокат Димитър Христов Чакъров, Кърджали,
бул. България 47, партер.
Първо г ра ж д а нско о тде лен ие, 617/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 436/2019 по описа на Окръжен съд
Сливен, подадена от Георги Нанев Куршумов
чрез адвокат Камен Добринов Добрев, София,
бул. Димитър Петков 111, ет. 2, офис 2, срещу
Екатерина Димитрова Куршумова чрез адвокат
Елена Стефанова Попова, Сливен, ул. Георги
Сава Раковски 15.
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НА 24.11.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 4744/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 217/2019 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Михаил Димитров Димов чрез
адвокат Виденова, София, ул. Сан Стефано 23,
вх. Б, партер, ап. 16, срещу Христина Филипова
Борисова чрез процесуален представител Снежана
Тошева, Шумен, ул. Съединение 109, ет. 2, к. 23, и
страна АСП, ДСП – Шумен, ул. Съединение 107,
Шумен.
Т р е т о г р а ж д а нско о тде лен ие , 573/2 0 2 0,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 534/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от ЕТ „Тоник – Антон Кьосев“,
представляван от Антон Василев Кьосев чрез
адвокат Йордан Аршинков, Велинград, ул. Булаир 2, срещу Михаел Гарбер чрез процесуален
представител Людмила Василевна Кремова,
Велинград, бул. Хан Аспарух 15.
НА 24.11.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 1 9 01 /2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 833/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Юробанк България“ – АД,
чрез адвокат Светлана Василева-Георгиева, София,
бул. Патриарх Евтимий 82; Маргарита Василева
Василева чрез адвокат Десислава Димитрова,
София, бул. Овча купел 26Б.
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 1 916/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 111/2019 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Националната здравно
осигурителна каса чрез процесуален представител
Евгени Дилов, Пловдив, ул. Христо Чернопеев
14, срещу Многопрофилна болница за активно
лечение – Медицински комплекс „Свети Иван
Рилски“ – ЕООД, Пловдив, ул. Васил Левски 144.
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 218 4/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4795/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Юробанк България“ – АД,
чрез адвокат Михаил Димитров Вишанин, София,
бул. Патриарх Евтимий 82, срещу Поля Димитрова
Гетова чрез адвокат Анна Руменова Георгиева,
София, бул. Овча купел 26Б.
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 2 335/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5178/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Лайт Пос“ – ЕООД (в несъстоятелност), с управител Ангел Станчев Ангелов
чрез адвокат Ваня Димитрова-Виденова, София,
ул. Света София 8, ет. 5, офис 4, срещу „Ай Ду
Адв“ – ООД, с управител Павлина Димитрова
Боева чрез адвокат Даниела Ивайлова Петкова,
София, бул. Витоша 146, вх. Б, ет. 6; Красимир
Петров Иванов, в качеството му на временен
синдик на „Лайт Пос“ – ЕООД, Враца, ул. Иван
Андреевич 3, ет. 1, ап. 3.
НА 24.11.2020 Г. ОТ 11 Ч.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 1 273/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2355/2018 по описа на Апелативен съд
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София, подадена от Милена Славова Маринова
чрез адвокат Снежана Иванова Цекова, София,
ул. Алабин 36, ет. 2, офис 3, срещу „Обединена
българска банка“ – АД, София, ул. Света София 5.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 25 0 4/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 238/2019 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Национална агенция да
приходите, София, бул. Княз Дондуков 52; Иван
Тодоров Балабанов – синдик на „Полимери“ – АД
(в несъстоятелност), чрез адвокат Елена Методиева, Габрово, ул. Брянска 44, ет. 2, офис 3, срещу
„Полимери“ – АД (в несъстоятелност), Девня,
Промишлена зона.
НА 25.11.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Т рето г ра ж данско отде ление, 4473/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 12921/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Би Ейч Еър“ – ООД, чрез
адвокат Янко Станчев Иванов, София, ул. Славянска 33, ап. 14, срещу Едуардо Вихил Хохлайт
нер чрез адвокат Румен Весилев Котов, София,
Московска 21.
Т р е т о г р а ж д а нско о тде лен ие, 2 0 3/2 02 0,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 625/2019 по описа на Окръжен съд Хас
ково, подадена от „Неохим“ – АД, чрез адвокат
Сидер Валентинов Михайлов, Хасково, ул. Стара
планина 71, вх. А, ет. 4, ап. 23, срещу Яна Начева Ковачева-Георгиева чрез адвокат Даниела
Атанасова Петрова, Кърджали, бул. Тракия 3.
Т р е т о г р а ж д а нс ко о тде ле н ие , 517/2 0 2 0,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3119/2019 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Българско национално радио
чрез процесуален представител Мина Цветанова
Павлова, София, бул. Драган Цанков 4, срещу
Диана Маринова Пандова чрез адвокат Ирена
Василева Пандова, София, ул. Ген. Гурко 62А.
НА 25.11.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Т р е т о г ра ж д а нско о тде лен ие, 92 0/2 02 0,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 475/2019 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, Варна, ул. Алеко Константинов 17, срещу Даниел Добрев Димитров,
Варна, ул. Акация 8, ет. 1, ап. 3; Светлана Иванова
Христова чрез адвокат Ради Неделчев, Силистра,
ул. Симеон Велики 44.
НА 25.11.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 14 0 5/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2626/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Тодор Стефанов Герджиков,
Пазарджик, бул. Христо Ботев 47А, ет. 6, ап. 18;
Симеон Кръстев Монев чрез адвокат Любен
Личев, София, ул. Алабин 8, ет. 6; Иван Христов
Попов чрез адвокат Теодора Шопова, София,
ул. Бели Мел 24, ет. 3, ап. 15; Румен Димитров
Димитров чрез адвокат Николай Станков, София,
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бул. Витоша 1А, ТД, кантора 148, срещу Георги
Михайлов Георгиев чрез адвокат Й. Йорданов,
София, бул. Витоша 1а, кантора 148; Българска
федерация модерен петобой чрез адвокат Маргарита Русанова, София, ул. Славянска 29, ет. 2.
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 174 8/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 564/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Индиго“ – ООД, с управител Джон Пол О’Съливан, гражданин на
Великобритания, чрез адвокат Ивелина Илиева,
Стара Загора, ул. Братя Жекови 91, ет. 1, срещу
Недко Стефанов Стефанов чрез адвокат Радостина
Иванова, София, ул. Тарас Шевченко 20, ап. 50.
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 18 9 6/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 652/2018 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от „Глобал Галакс“ – ЕООД,
чрез адвокат Боян Владимиров Станев, София,
ул. Кърниградска 5, ет. 2, ап. 6, АД „Станев и
Ко“, срещу „Трайдънт Фрейт“ – ООД, чрез адвокат Светломира Желязкова, Варна, ул. Княз
Ал. Батенберг 12, ет. 4, офис 10.
НА 26.11.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Т рето г ра ж данско отде ление, 3902/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 42/2019 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от Кооперация „Ямболска популярна каса“ чрез адвокат Силвия Атанасова,
Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, кантора 206, срещу
Александър Иванов Александров чрез адвокат
Мариана Христова, Ямбол, ул. Жорж Папазов
6, вх. Б, ап. 1; Калин Иванов Александров чрез
адвокат Мариана Христова, Ямбол, ул. Жорж
Папазов 6, вх. Б, ап. 1; Мария Панайотова Маринкова чрез адвокат Мариана Христова, Ямбол,
ул. Жорж Папазов 6, вх. Б, ап. 1.
Т р е т о г р а ж д а нско о тде лен ие, 24 8/2 02 0,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1989/2019 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Петър
Стефанов Стефанов чрез адвокат Диана Захариева, Пловдив, ул. Пролет 2, ет. 2.
Т р е т о г р а ж д а нско о тде лен ие , 594/2 02 0,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 756/2019 по описа на Софийски окръжен
съд, подадена от Валери Георгиев Станковски
чрез адвокат Георги Донков, Ботевград, пл. Саранск 5Г, срещу „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София,
бул. Панчо Владигеров 66.
Т рето гра ж данско отделение, 1020/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 389/2019 по описа на Окръжен съд Доб
рич, подадена от Бейлил Мехмед Юмер чрез
адвокат Десислава Ангелова, Добрич, ул. Д-р
Иван Пенаков 9, офис 3, срещу ЕТ „ИСМ 91 – Иса
Сали“ чрез адвокат Павел Атанасов, Добрич,
ул. Независимост 2А, ет. 3.
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НА 26.11.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н и е , 21 29/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2630/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Димитър Дуков Транакиев
чрез адвокат Светослав Лазаров, София, ул. Света
София 8, ет. 4, офис 404, срещу „Български имоти корпорация“ – ЕООД, чрез адвокат Николай
Цонков, София, ул. Стефан Караджа 24, ет. 4.
6899
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба на областния
управител на област Добрич, с която се оспорва
Решение № 138 по протокол № 14 от заседание
на Общинския съвет – Каварна, проведено на
30.06.2020 г., повторно прието с Решение № 157
по протокол № 5 от заседание на ОбС – Каварна,
проведено на 6.08.2020 г., с което е отпусната еднократна финансова помощ на физическо лице.
По искането е образувано адм. д. № 416/2020 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за 3.11.2020 г. от 13,15 ч.
6996
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
А ПК съобщава, че е образу вано а дм. дело
№ 401/2020 г. по протест на прокурор при Районната прокуратура – Лом, срещу Наредбата за
пожарна безопасност и защита на населението на
територията на община Лом, приета с Решение
№ 81 по протокол № 9 от 30.04.2020 г. на Общинския съвет – Лом. Конституирани страни по
делото са: протестираща страна – прокурор при
Районната прокуратура – Лом, ответник – Общинският съвет – Лом, чрез председателя и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Адм. дело № 401/2020 г.
е насрочено за 30.10.2020 г. от 10,15 ч.
7035
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че има образувано дело по жалба на „Елтрейд“ – ООД, ЕИК 832076302, със седалище и
адрес на управление: Ботевград, Индустриална
зона „Микроелектроника“, против Тарифата за
таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище
на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно
предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25
години, приета с Решение № 206 на Общинския
съвет – гр. Септември, взето с протокол № 12 на
редовно заседание, проведено на 30.07.2020 г. По
жалбата е образувано адм. д. № 959 по описа на
Административния съд – Пазарджик, за 2020 г.,
насрочено за разглеждане на 7.10.2020 г.
6997
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