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Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 269
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам Янаки Боянов Стоилов
от длъжността служебен министър на правосъдието.
2. Назначавам Иван Петев Демерджиев за
служебен министър на правосъдието.
Издаден в София на 29 октомври 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
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УКАЗ № 270
На основание чл. 147, ал. 1, 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 4,
ал. 1 от Закона за Конституционен съд
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Янаки Боянов Стоилов за
съдия в Конституционния съд на Република
България.
Издаден в София на 29 октомври 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Иван Демерджиев
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на дейността
на Конституционния съд (обн., ДВ, бр. 106 от
1991 г.; попр., бр. 3 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 35
от 1999 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 71 от 2012 г.,
бр. 50 от 2014 г., бр. 14 от 2016 г.; изм., бр. 16
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2019 г.; доп.,
бр. 30 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2021 г.)
Параграф единствен. В чл. 18 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Искане от Върховния касационен съд
или Върховния административен съд, направено във връзка с производство пред тях,
трябва да съдържа аргументирана преценка
на приложимото право, включително относно
последиците от действието на правото на
Европейския съюз, когато оспорената разпоредба или акт е в приложното му поле.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
Правилникът за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на дейността на
Конституционния съд е приет на 27.10.2021 г.
с Решение № 1-ПОДКС на Конституционния
съд и влиза в сила три дни след обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
Борис Велчев
6367
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354
ОТ 26 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за приемане на Наредба за намаляване на
въздействието на определени пластмасови
продукти върху околната среда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредбата за
намаляване на въздействието на определени
пластмасови продукти върху околната среда.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, приета
с Постановление № 76 на Министерския съвет
от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2016 г.; изм. и доп.,

С Т Р. 3

бр. 60 от 2018 г. и бр. 2 от 2021 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите „на пластмасови
торбички за пазаруване и“ се заличават.
2. В чл. 3, ал. 1 т. 4 се отменя.
3. В чл. 7 ал. 1 и 2 се отменят.
4. В чл. 8:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, които пускат на пазара пластмасови торбички за пазаруване, съставят
месечна справка-декларация по приложение
№ 10 за пуснатите на пазара пластмасови
торбички за пазаруване.“;
б) алинея 3 се отменя.
5. Член 9 се отменя.
6. Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1, т. 4
се отменя.
7. Приложение № 10 към чл. 8, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 8, ал. 1

МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИ НА ПАЗАРА ПЛАСТМАСОВИ ТОРБИЧКИ
ЗА ПАЗАРУВАНЕ
№ ....................... от ........................... г.
1. Данни за отчетния период
1.1. От ……………………….. до ……………………………. г.
2. Данни за лицето, което пуска на пазара пластмасови торбички за пазаруване
2.1. Пълно наименование:

2.2. Адрес:

2.3. ЕИК:

2.5. Телефон/факс:

2.4. Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС:

2.6. E-mail:

2.7. Лице за контакт:
3. Количество на пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване
Вид

Много тънки пластмасови торбички за пазаруване
без способ за захващане с дебелина на стената под
15 микрона

Внесени или придобити от страни
от ЕС

Произведени

Общо за
месеца

(брой)

(брой)

(брой)

а

б

а+б

С Т Р.
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Тънки пластмасови торбички за пазаруване с дебелина на стената до 50 микрона
Пластмасови торбички с дебелина на стената над
50 микрона
Биоразградими, отговарящи на изискванията на
чл. 4, ал. 1, т. 8
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни, по чл. 313
от Наказателния кодекс.

Дата:

Изготвил:
Лице, представляващо търговеца по закон
или упълномощаване
(име, подпис и печат)

§ 2. Параграф 1 влиза в сила от 1 януари
2022 г.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

НАРЕДБА

за намаляване на въздействието на определени
пластмасови продукти върху околната среда
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. мерките за постигане на устойчиво
намаляване на употребата на определени
пластмасови продукти за еднократна употреба
(ППЕУ);
2. изискванията към определени ППЕУ;
3. изискванията за маркировка към определени ППЕУ;
4. мерките за носене на разширена отговорност от производители на ППЕУ и риболовни
съоръжения, съдържащи пластмаса, както
и задълженията им за разделно събиране и
рециклиране на ППЕУ;
5. отговорността за почистване на замърсяване с отпадъци от ППЕУ и риболовни
съоръжения, съдържащи пластмаса;
6. мерките за повишаване на осведомеността на потребителите на определени ППЕУ и
риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса.
(2) Наредбата има за цел да се предотврати и намали въздействието на определени
ППЕУ и риболовни съоръжения, съдържащи
пластмаса, върху околната среда и по-специално върху водната среда и върху здравето на
човека, както и да се насърчи преходът към
кръгова икономика с иновативни и устойчиви
бизнес модели, продукти и материали с цел
ефикасно функциониране на вътрешния пазар
на Европейския съюз (ЕС).

“
Чл. 2. Наредбата се прилага за:
1. пластмасови продукти за еднократна
употреба по приложение № 1;
2. продукти, изработени от оксо-разградима
пластмаса;
3. риболовни съоръжени я, съдържащи
пластмаса.
Чл. 3. Не се допуска пускането на пазара на:
1. пластмасови продукти за еднократна
употреба по приложение № 1, част Б;
2. продукти, изработени от оксо-разградима
пластмаса.
Г л а в а

в т о р а

МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО
НАМАЛЯВАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ
ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
Чл. 4. (1) Бизнес операторите, които използват пластмасови продукти за еднократна
употреба по приложение № 1, част А, за пълнене с храни, включително напитки, и готови
ястия, на мястото на продажбата на краен
потребител, прилагат мерки за намаляване
на тяхното потребление.
(2) Лицата по ал. 1 поставят на видно място
информационна табела, предназначена за крайния потребител, съдържаща информация за:
1. единична цена на ППЕУ по ал. 1;
2. вредното въздействие на ППЕУ по ал. 1
върху околната среда от замърсяване вследствие на нерегламентираното им изхвърляне
и/или изхвърляне на неразрешени за това
места след крайната им употреба;
3. необходимостта от трайното намаляване
на използването на ППЕУ по ал. 1;
4. възможните алтернативи за използване
на ППЕУ по ал. 1.
(3) Лицата по ал. 1 осигуряват алтернативни
варианти, заместващи ППЕУ, по приложение
№ 1, част А.
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Чл. 5. (1) Лицата по чл. 4, ал. 1 предлагат
на крайния потребител ППЕУ по приложение
№ 1, част А, задължително срещу заплащане
на сума, определена съгласно сроковете по § 5.
(2) Сумата по ал. 1 се посочва отделно от
цената на съответната храна, включително
напитка, в касовия бон.
Г л а в а

т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА
УПОТРЕБА
Чл. 6. (1) Пластмасови съдове за напитки
с вместимост до три литра по приложение
№ 1, част В, които имат капачки или капаци,
произведени от пластмаса, могат да бъдат
пускани на пазара само ако капачките и капаците остават прикрепени към съдовете по
време на употреба на продукта.
(2) Алинея 1 не се прилага за:
1. метални капачки или капаци с пластмасови уплътнения;
2. стъклени или метални съдове за напитки,
които имат капачки и капаци, изработени от
пластмаса;
3. съдове за напитки, предназначени и използвани за храни за специални медицински
цели, които са в течно състояние, съгласно
определението по чл. 2, буква „ж“ от Регламент
(ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки
деца, храните за специални медицински цели
и заместителите на целодневния хранителен
прием за регулиране на телесното тегло и за
отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета,
директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/
ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива
2009/39/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО)
№ 953/2009 на Комисията (ОВ, L 181 от 29
юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 609/2013“.
(3) Продуктите по ал. 1, които са в съответствие с хармонизирани европейски стандарти
или части от тях, свързани с изискването по
ал. 1, чиито номера са публикувани в „Официален вестник“ на ЕС, се счита, че съответстват
на изискването по ал. 1.
Чл. 7. (1) Бутилките за напитки по приложение № 1, част Е, които са произведени от
полиетилен терафталат като основен компонент („бутилки от PET“), съдържат най-малко
30 на сто рециклирана пластмаса, изчислени
като средна стойност от всички бутилки от
PET, пуснати на пазара от всяко лице поотделно през текущата година.
(2) Производителите на бутилки от PET
постигат целта по ал. 1 поетапно съгласно
сроковете по § 7.
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Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗИСК ВА НИ Я ОТНОСНО М А РК ИРОВК АТА
Чл. 8. (1) Производителите на ППЕУ по
приложение № 1, част Г, задължително маркират всеки продукт с видима, ясно четлива
и незаличима маркировка, която информира
потребителите за следните елементи:
1. подходящите варианти за управление
на отпадъците от продукта или начините за
обезвреждане на отпадъците, които трябва да
се избягват за този продукт, в съответствие
с йерархията на отпадъците, и
2. наличието на пластмаси в продукта и
произтичащото от това отрицателно въздействие върху околната среда от замърсяване или
друг неправилен начин за обезвреждане на
отпадъците от продукта.
(2) Маркировката по ал. 1 се нанася върху
самия продукт или върху неговата опаковка,
както следва:
1. за продуктите по приложение № 1, част
Г, т. 1 – 3, се поставя върху търговската и
груповата опаковка на тези продукти; когато няколко единично продавани бройки са
групирани в момента на покупката, маркировка се нанася върху опаковката на всяка
продавана бройка;
2. за чаши за напитки по приложение № 1,
част Г, т. 4, се поставя върху самия продукт.
(3) Не се изисква нанасяне на маркировка
върху опаковки с повърхност, ненадвишаваща
10 cm 2 .
(4) Маркировката по ал. 1 се нанася в
съответствие с изискванията на Регламент
за изпълнение (ЕС) 2020/2151 на Комисията от 17 декември 2020 г. за определяне на
правила за хармонизираните спецификации
относно марк ировката на пластмасовите
продукти за еднократна употреба, посочени в
част Г от приложението към Директива (ЕС)
2019/904 на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието
на определени пластмасови продукти върху
околната среда (ОВ, L 428 от 18 декември
2020 г.; попр., L 77 от 5 март 2021 г.).
(5) Изискванията за маркировка по ал. 1
на тютюневи изделия и филтри по приложение № 1, част Г, т. 3, се изпълняват заедно
с тези по Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия.
(6) Изискванията по тази глава не отменят
други нормативни изисквания, свързани с
маркирането на продуктите по приложение
№ 1, част Г.
(7) Забранява се използването на маркировка, която съдържа информация, подвеждаща
потребителя.
Г л а в а

п е т а

РАЗШИРЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Чл. 9. (1) Производителите на ППЕУ по
приложение № 1, част Д, и на риболовни съоръ-
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жения, съдържащи пластмаса, прилагат схема
на разширена отговорност на производителя.
(2) Лицата по ал. 1 прилагат мерки по
чл. 23 за информиране на потребителите и за
насърчаване на отговорното им поведение, в
т.ч. кампании, с цел намаляване на отпадъците от ППЕУ.
(3) Производителите на ППЕУ по приложение № 1, част Д, покриват по реда на чл. 12
разходите за:
1. събиране на отпадъците от продуктите
по ал. 1, които са изхвърлени в обществени
системи за събиране, включително за инфраструктурата и нейното функциониране, и за
последващото транспортиране и третиране
на тези отпадъци;
2. почистване на замърсяването с отпадъци,
които произтичат от употребата на продуктите
по ал. 1, и за последващото транспортиране
и третиране на тези отпадъци;
3. провеждане на национални представителни проучвания по чл. 13.
(4) Разходите по ал. 2 и 3, произтичащи
от употребата на ППЕУ по приложение № 1,
част Д, не надвишават разходите, необходими
за икономически ефективното предоставяне
на услугите по ал. 3, и се определят по проз
рачен начин между съответните участници.
Разходите за почистване на замърсяването с
отпадъци се ограничават до дейности, извършвани от централни или териториални органи
на изпълнителната власт или от тяхно име.
(5) Производителите на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, покриват
разходите за разделно събиране на отпадъците от риболовните съоръжения, които са
изхвърлени на местата по чл. 17, включително
за осигуряване на съдове за събиране на отпадъци, и за последващото транспортиране
и третиране на тези отпадъци.
Чл. 10. (1) Производителите на ППЕУ по
приложение № 1, част Е, създават системи
за разделно събиране на отпадъците от тези
продукти.
(2) Системите по ал. 1 включват най-малко
специализирани съдове за разделно събиране,
които се разполагат на площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените
места, предназначени за обществено ползване.
(3) Системите по ал. 1 трябва да осигуряват:
1. събиране по подходящ начин на отпадъците по ал. 1, в т.ч. чрез поставяне на специализирани съдове за разделно събиране и
на мястото на продажбата, в случай че това
е технически възможно, или в близост до
мястото на продажба и други места, където
се образуват отпадъците;
2. предаване на събраните по т. 1 отпадъци на площадки за временно съхраняване,
на съоръжения за предварително третиране,
рециклиране и/или оползотворяване.
(4) Системите по ал. 1 са част от системите
за разделно събиране на отпадъци от опаковки
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по глава трета, раздел II от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с
Постановление № 271 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 76 от 2013 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 60
от 2018 г. и бр. 2 от 2021 г.).
(5) Лицата, при чиято дейност се образуват
отпадъци по ал. 1, отговарят за цялостното
им оползотворяване и/или рециклиране.
Чл. 11. (1) Производителите на ППЕУ по
приложение № 1, част Е, осигуряват разделното събиране за рециклиране на отпадъците
от тези продукти, както следва:
1. на количество отпадъчни ППЕУ, равняващо се на 77 тегловни процента от пуснатите
на пазара за дадена година – до 2025 г.;
2. на количество отпадъчни ППЕУ, равняващо се на 90 тегловни процента от пуснатите
на пазара за дадена година – до 2029 г.
(2) За изпълнение на целите по ал. 1 съб
раните отпадъци се предават за рециклиране
само за производство на материали и предмети
от пластмаси, предназначени за контакт с храни.
(3) Целите по ал. 1 се постигат поетапно
съгласно сроковете по § 10.
(4) Не се признава за изпълнение на целите по ал. 1 събирането с цел рециклиране
на отпадъци по ал. 1 с получени такива на
територията на Република България от друга
държава – членка на ЕС, и/или с въведени
на митническата територия на ЕС от трети
страни по реда на Регламент (ЕО) № 1013/2006
на Европейския парламент и на Съвета от
14 юни 2006 г. относно превоза на отпадъци
(ОВ, L 190 от 12 юли 2006 г.), специално издание 2007 г. (ОВ, L 334 от 13 декември 2013 г.).
(5) Пластмасовите продукти за еднократна
употреба по ал. 1, които са пуснати на пазара,
може да се считат за равни по количество
на образуваните отпадъци от тези продукти,
включително нерегламентирано изхвърлените,
през същата година в страната.
Чл. 12. (1) Производителите на ППЕУ
по приложение № 1, част Д, раздел І, т. 2,
изпълняват задълженията си по чл. 9, ал. 3,
т. 1 и 2 по реда на глава трета, раздели II,
IV и V, глави шеста и седма от Наредбата за
опаковките и отпадъците от опаковки.
(2) Производителите на ППЕУ по приложение № 1, част Д, раздел І, т. 3, изпълняват
задълженията си по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 10
и 11 по реда на глава трета, раздели II, IV и
V, глави шеста и седма от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 изпълняват задълженията си:
1. индивидуално, или
2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване на
отпадъци от опаковки.
(4) Изпълнението на задълженията по ал. 1
и 2 не отменя изпълнението на изискванията
на Наредбата за опаковките и отпадъците от
опаковки.
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(5) Производителите на ППЕУ по приложение № 1, част Д, раздел І, т. 1, 4 и 5 и
раздел ІІІ, изпълняват задължението си по
чл. 9, ал. 3, като заплащат продуктова такса
за количествата продукти, пуснати от тях
на пазара, по ред, определен в Наредбата за
определяне на реда и размера за заплащане
на продуктова такса, приета с Постановление
№ 76 на Министерския съвет от 2016 г. (обн.,
ДВ, бр. 30 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 60 от
2018 г. и бр. 2 от 2021 г.).
(6) Производителите на ППЕУ по приложение № 1, част Д, раздел ІІ, изпълняват
задължението си по чл. 9, ал. 3, т. 2 и 3, като
заплащат продуктова такса за количествата
продукти, пуснати от тях на пазара, по ред,
определен в Наредбата за определяне на реда
и размера за заплащане на продуктова такса.
Чл. 13. (1) Министърът на околната среда и
водите възлага извършването на национално
представително проучване за определяне на
количествата, състава и дела на отпадъците
от продуктите по приложение № 1, част Д,
на всеки 5 години.
(2) Въз основа на получените данни по ал. 1
се определят разходите по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2.
(3) Методологията за извършване на проучването по ал. 1 се определя със заповед на
министъра на околната среда и водите.
Чл. 14. Производителите на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, отговарят за:
1. намаляване образуването на отпадъци от
риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса,
и за свеждане до минимум на въздействието
им върху околната среда, включително за
оптимизиране на риболовни съоръжения,
съдържащи пластмаса, и за многократната им
употреба, както и за влагането на рециклирани
материали при производството им;
2. разделното събиране на образуваните
отпадъци от риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, включително създаване и
организиране на системи за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на тези
отпадъци;
3. екологосъобразното обезвреждане на
отпадъците от риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, които не могат да бъдат
рециклирани и/или оползотворени.
Чл. 15. (1) Производителите на риболовни
съоръжения, съдържащи пластмаса, предприемат мерки за събиране с цел рециклиране
на не по-малко от 40 на сто от общото тегло
на пуснатите от тях на пазара риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса.
(2) Целта по ал. 1 се постига поетапно
съгласно сроковете по § 12.
(3) Не се отчитат за изпълнение на целта по
ал. 1 получените на територията на Република
България от друга държава – членка на ЕС,
и/или въведените на митническата територия
на ЕС от трети страни отпадъци от риболовни
съоръжения, съдържащи пластмаса.
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Чл. 16. Производителите на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, изпълняват
задълженията си по чл. 15:
1. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, или
2. индивидуално.
Чл. 17. (1) Операторите на пристанищните
приемни съоръжения и местата, предназначени за любителски риболов и аквакултури,
осиг у ряват подходящи места за разделно
събиране и предават събраните отпадъци на
лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.
(2) Обслужването на съдовете в местата
по ал. 1 се извършва най-малко веднъж в
годината.
Чл. 18. Ползвателите на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, събират разделно получените от дейността им отпадъци от
риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса,
на мястото на образуване и ги предават на
определените за това места по чл. 17, ал. 1.
Чл. 19. Когато производителите на ППЕУ
по приложение № 1, част Д, и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, не могат
да бъдат идентифицирани, дистрибуторите,
включително лицата, извършващи продажби на крайните потребители, имат същите
задължения като производителите.
Чл. 20. (1) За изпълнение на задълженията
по чл. 9 – 16 производителите, които пускат
на пазара на територията на страната ППЕУ
и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, могат да назначат упълномощен представител по чл. 14а от Закона за управление
на отпадъците (ЗУО).
(2) Всеки производител, установен на територията на страната, който продава ППЕУ
по приложение № 1, част Д, и риболовни
съоръжения, съдържащи пластмаса, в друга
държава членка, в която не е установен, наз
начава упълномощен представител в другата
държава членка.
Г л а в а

ш е с т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ С ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА
УПОТРЕБА
Чл. 21. (1) Концесионерите и наемателите
на морски плажове осигуряват разделно събиране на отпадъците от ППЕУ по приложение
№ 1, част Д, раздел І.
(2) Отпадъците от ППЕУ по приложение
№ 1, част Д, раздел І, се събират отделно и се
предават на лица, притежаващи документ по
чл. 35 от ЗУО, в т.ч. в системите за разделно
събиране на отпадъци от опаковки, въведени
на територията на съответните населени места.
(3) Лицата по ал. 1 осигуряват подходящи
условия за регламентирано изхвърляне на отпадъците от ППЕУ по приложение № 1, част Д.
Чл. 22. (1) Лицата, стопанисващи заведения
по чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за туризма, оси-
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гуряват разделно събиране на отпадъците от
ППЕУ по приложение № 1, част Д, раздел І.
(2) Разделно събраните отпадъци по ал. 1 се
предават на лица, притежаващи документ по
чл. 35 от ЗУО, в т.ч. в системите за разделно
събиране на отпадъци от опаковки, въведени
на територията на съответните населени места.
Г л а в а

с е д м а

ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 23. (1) Производителите на ППЕУ по
приложение № 1, част Ж, и на риболовни
съоръжения, съдържащи пластмаса, прилагат с цел намаляване на отпадъците от тези
продукти мерки за информиране на потребителите относно:
1. наличността на алтернативи за многократно използване, системи за повторно
използване и варианти за управление на отпадъците за ППЕУ по приложение № 1, част
Ж, и за риболовните съоръжения, съдържащи
пластмаса, както и за най-добрите практики
за добро управление на отпадъците;
2. въздействието на замърсяването и на
други неправилни начини за обезвреждане
на отпадъците от ППЕУ по приложение № 1,
част Ж, и на риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, върху околната среда и
по-специално върху морската среда, и
3. въздействието на неправилните начини
за обезвреждане на ППЕУ по приложение
№ 1, част Ж, и на риболовните съоръжения
върху канализационната мрежа.
(2) Мерките по ал. 1 се изпълняват индивидуално от лицата по ал. 1 или колективно
ч рез сд ру жени я та на п роизводи тели те и
браншовите организации, в които участват.
(3) Ежегодно до 31 март лицата по ал. 1
представят на изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС) информация за предходната година
за проведените кампании за повишаване на
общественото съзнание.
(4) Когато мерките по ал. 1 се изпълняват колективно, информацията се подава от
съответното сдружение или браншова организация, като се посочват поименно всички
участващи дружества.
(5) На всеки 3 години мерките по ал. 1 се
прилагат чрез национална информационна
кампания, осъществявана от министъра на
околната среда и водите.
Ч л. 24. Производи тели те на п род у к т и
по приложение № 1, част А, ежегодно до
31 март представят на изпълнителния директор
на ИАОС информация по образец съгласно
приложение № 2 за пуснатите на пазара количества в тонове за предходната година.
Чл. 25. Производителите на риболовни
съоръжения, съдържащи пластмаса, ежегодно до 31 март представят на изпълнителния
директор на ИАОС информация по образец
съгласно приложение № 3 за пуснатите на
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пазара количества в тонове за предходната
година.
Чл. 26. Лицата по чл. 7, ал. 2 ежегодно
до 31 март предоставят на изпълнителния
директор на ИАОС информация по образец
съгласно приложение № 4 за общото количес
тво пуснати на пазара бутилки по приложение
№ 1, част Е, както и за общото количество
рециклирана пластмаса, вложена в бутилките
от PET, пуснати от тях на пазара през предходната година.
Чл. 27. Производителите на ППЕУ по
приложение № 1, част Д, раздел ІІІ, ежегодно
до 31 март предоставят на изпълнителния
директор на ИАОС информация по образец
съгласно приложение № 5 за общото количес
тво продукти, пуснати от тях на пазара през
предходната година.
Чл. 28. (1) Министърът на околната среда
и водите ежегодно, до 18 месеца след прик
лючването на отчетната година, докладва на
Европейската комисия информация по формат
и съгласно изискванията на Европейската
комисия.
(2) Данните и информацията по ал. 1 се
придружават от доклад за проверка на качеството.
Чл. 29. Информацията по чл. 24 – 27 и
чл. 31, ал. 2 се предоставя чрез Националната
информационна система „Отпадъци“.
Чл. 30. (1) Изпълнителният директор на
ИАОС въз основа на получените данни по
чл. 29 ежегодно до 1 декември изготвя и
предоставя на министъра на околната среда
и водите информацията, необходима за докладването по чл. 28.
(2) Изпълнителният директор на ИАОС въз
основа на информацията по ал. 1 и чл. 23, ал. 3
изготвя и представя на министъра на околната
среда и водите доклад за предходната година,
който съдържа и изводи за изпълнението на
мерките и постигането на целта на наредбата.
(3) Изпълнителният директор на ИАОС
осигурява достъп на обществеността до док
лада по ал. 2 по подходящ начин.
Г л а в а

о с м а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА
ЛИЦАТА, КОИТО ПУСК АТ НА ПАЗАРА
ПРОДУКТИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, ЧАСТ
Д, И РИБОЛОВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ПЛАСТМАСА
Чл. 31. (1) Всяко лице, което пуска на пазара продукти по приложение № 1, част Д, и
риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса,
подава заявление за вписване в публичния
регистър по чл. 45, ал. 1, т. 13 от ЗУО.
(2) За вписване в регистъра по чл. 45, ал. 1,
т. 13 от ЗУО лицата по ал. 1 в едномесечен
срок от започването на дейност подават в
ИАОС следната информация:
1. наименование и единен идентификационен код (ЕИК);
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2. търговски марки, използвани в страната
(когато е приложимо);
3. адрес за кореспонденция, включващ
пощенски код, населено място, име и номер
на улица/булевард и интернет адрес;
4. лице за контакт, включително телефон,
факс и електронна поща;
5. вид на продуктите, които пуска на пазара/продава на крайните клиенти;
6. когато е приложимо – начин на изпълнение на задълженията – индивидуално
или чрез колективна система, включително
наименованието на организацията по оползотворяване, в която членува;
7. декларация, удостоверяваща верността
на предоставената информация;
8. дата на заявлението за регистрация.
Чл. 32. Изпълнителният директор на ИАОС
предоставя на заявителя регистрационен номер
в срок до 10 дни от подаването на информацията по чл. 31, ал. 2.
Чл. 33. (1) При промяна в данните по чл. 31,
ал. 2 в едномесечен срок от настъпването на
промяната лицата по чл. 31, ал. 1 подават по
електронен път заявление до изпълнителния
директор на ИАОС за вписване на промяната.
(2) Когато лицата по чл. 31, ал. 1 престанат
да извършват дейност, в едномесечен срок
подават заявление по електронен път до изпълнителния директор на ИАОС за заличаване
от регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 13 от ЗУО.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Бизнес оператори“ са лицата по смисъла
на чл. 9 от Закона за храните, които произвеждат, преработват и/или дистрибутират храна.
2. „Биоразградима пластмаса“ е пластмаса,
която може да претърпи физическо и биологично разлагане, така че като краен резултат
да се разложи до въглероден диоксид (CO 2),
биомаса и вода, и която, в съответствие с
европейските стандарти за опаковките, подлежи на рециклиране чрез компостиране и
анаеробно разграждане.
3. „Мономер“ е вещество, което може да
образува ковалентни връзки с поредица подобни или различни молекули при условията
на съответната полимеризационна реакция,
използвана за конкретния процес.
4. „Мономерна единица“ е реагиралата
форма на мономерно вещество в полимер.
5. „Оксо-разградима пластмаса“ са пластмасови мат ериа л и, с ъд ърж а щ и доба вк и,
които при окисляване водят до разпадане на
пластмасовия материал на микрофрагменти
или до химично разграждане.
6. „Опаковка“ са всички продукти, нап
равени от материал от всякакво естество,
използвани, за да се поставят в тях, съхраняват, пренасят, доставят и представят стоки,
от сурови материали до обработени стоки, от
производителя до ползвателя или потребителя.
Артикули, които „не се връщат“ и се използват
за същите цели, също се считат за опаковки.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

„Опаковката“ включва само:
а) търговска опаковка или първична опаковка, т.е. опаковка, замислена като единица
стока за продажба на крайния потребител на
мястото на покупката;
б) групова опаковка или вторична опаковка, т.е. опаковка, замислена за група от
определен брой единици стока на мястото на
продажбата, независимо дали ще се продава
по този начин на крайния ползвател или
потребител, или служи само за попълване
на рафтовете на мястото на продажба; тя се
отстранява от продукта, без да се отразява
на качествата му;
в) транспортна опаковка или третична опаковка, т.е. опаковка, замислена за улесняване
на пренасянето и транспорта на брой артикули
или групови опаковки, за да се предотврати
физическото манипулиране с тях или повредите при транспортирането; транспортните
опаковки не включват контейнери за шосеен,
железопътен превоз, превоз по море и въздух.
7. „Отпадък от риболовно съоръжение“ е
всяко риболовно съоръжение, от което притежателят се освобождава или възнамерява
да се освободи, или е длъжен да се освободи,
включително всички отделни компоненти,
вещества или материали, които са били част
от такова риболовно съоръжение или са били
прикрепени към него в момента на изхвърлянето му, включително когато то е било
изоставено или изгубено.
8. „Отпадък“ e всяко вещество или предмет,
от което/който притежателят се освобождава
или възнамерява да се освободи, или е длъжен
да се освободи.
9. „Пластмаса“ е материал, състоящ се
от полимер, към който може да са добавени
адитиви или други вещества и който може
да функционира като основен структурен
компонент на крайни продукти, с изключение
на естествените полимери, които не са били
химически модифицирани.
10. „Пластмасов продукт за еднократна
употреба“ е продукт, който е направен изцяло
или отчасти от пластмаса и не е замислен,
проектиран или пуснат на пазара, за да направи в рамките на своя експлоатационен
живот многократни цикли или обороти, като
се връща на производител за повторно пълнене или повторна употреба за същата цел,
за която е бил замислен.
11. „Полимер“ е вещество, съставено от
молекули, характеризиращи се с последователност на една или повече видове мономерни
единици. Такива молекули могат да имат вариращо молекулно тегло, при което различията
в молекулното тегло се дължат предимно на
различията в броя на мономерните единици.
Един полимер съдържа следното:
а) просто тегловно мнозинство от молекули, които съдържат поне три мономерни
единици, ковалентно свързани с поне една
друга мономерна единица или друг реагент;
б) по-малко от просто тегловно мнозинство
от молекули със същото молекулно тегло.
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12. „Предоставяне на пазара“ е всяка доставка на продукт за дистрибуция, потребление
или използване на пазара на държава членка
в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно.
13. „Пристанищни приемни съоръжения“
са съоръженията по смисъла на § 2, т. 39 от
допълнителните разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища
и пристанищата на Република България.
14. „Производител“ е:
а) всяко физическо или юридическо лице,
установено в държава членка, което професионално произвежда, пълни, продава или
внася, независимо от използваните техники
за продажба, включително чрез договори от
разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за
защита на потребителите, и пуска на пазара
на същата държава членка ППЕУ, пълнени
ППЕУ или риболовни съоръжения, съдържащи
пластмаса, различно от лицата, осъществяващи риболовна дейност по смисъла на чл. 4, т. 28
от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.
относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО)
№ 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за
отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО)
№ 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО
на Съвета (OB, L 354 от 28.12.2013 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1380/2013“, или
б) всяко физическо или юридическо лице,
установено в една държава членка или в трета
държава, което професионално продава в друга
държава членка пряко на частни домакинства или на ползватели, различни от частни
домакинства, чрез договори от разстояние
по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на
потребителите ППЕУ, пълнени ППЕУ или
риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, различно от лицата, осъществяващи
риболовна дейност по смисъла на чл. 4, т. 28
от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
15. „Пускане на пазара“ е първото предоставяне на продукта на разположение на друго
лице безплатно или срещу заплащане с цел
той да бъде разпространен и/или използван
на територията на Република България, както
и внасянето и въвеждането на територията на
Република България на продукта от дадено
лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност, в т.ч.
чрез средства за комуникация от разстояние
в съответствие с чл. 49, ал. 1 от Закона за
защита на потребителите, за договорите,
сключвани от разстояние.
16. „Разделно събиране“ е събирането, при
което поток от отпадъци се разделя по вид и
естество на отпадъците с оглед на улесняване
на специфична обработка.
17. „Риболовни съоръжения“ е всяко изделие или част от оборудване, което се използва
в риболова или аквакултурата за насочване
към, улавяне или развъждане на морски био-
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логични ресурси или което плава по морската
повърхност и се разполага с цел привличането
и улавянето на морски биологични ресурси
или с цел развъждането им.
18. „Схема за разширена отговорност на производителя“ е набор от мерки, предприети с цел
да гарантират, че производителите на продукти
носят финансова отговорност или финансова
и оперативна отговорност за управлението на
отпадъците като етап от жизнения цикъл на
продукта след превръщането му в отпадък.
19. „Събиране“ е натрупването на отпадъци,
включително предварителното им сортиране
и предварителното съхраняване, с цел превозването им до съоръжение за третиране
на отпадъци.
20. „Третиране“ са дейностите по оползот
воряване или обезвреждане, включително
подготовката преди оползотворяването или
обезвреждането.
21. „Тютюневи изделия“ са изделия по
смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия.
22. „Хармонизиран стандарт“ е хармонизиран стандарт по смисъла на чл. 2, т. 1,
буква „в“ от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на
Европейския парламент и на Съвета от 25
октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/
ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО,
98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/
ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/
ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(OB, L 316 от 14 ноември 2012 г.).
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на
Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно
намаляването на въздействието на определени
пластмасови продукти върху околната среда
(ОВ, L 155 от 12 юни 2019 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Продуктите, пуснати на пазара до влизането в сила на тази наредба, се предлагат
до изчерпване на количествата, а именно:
1. пластмасовите продукти за еднократна употреба по приложение № 1, част Б, и
продуктите, изработени от оксо-разградима
пластмаса;
2. продуктите по приложение № 1, част Г,
на които не е поставена маркировка в съответствие с чл. 8.
§ 4. Разпоредбата на чл. 4 се прилага от
1 януари 2023 г.
§ 5. Разпоредбата на чл. 5, ал. 1 се прилага:
1. От 1 януари 2023 г. до 31 декември
2023 г. – не по-малко от 0,05 лв. за брой за
продуктите по приложение № 1, част А, т. 1, и
не по-малко от 0,20 лв. за брой за продуктите
по приложение № 1, част А, т. 2.
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2. От 1 януари 2024 г. до 31 декември
2024 г. – не по-малко от 0,10 лв. за брой за
продуктите по приложение № 1, част А, т. 1, и
не по-малко от 0,25 лв. за брой за продуктите
по приложение № 1, част А, т. 2.
3. От 1 януари 2025 г. до 31 декември
2025 г. – не по-малко от 0,15 лв. за брой за
продуктите по приложение № 1, част А, т. 1, и
не по-малко от 0,30 лв. за брой за продуктите
по приложение № 1, част А, т. 2.
4. От 1 януари 2026 г. до 31 декември
2026 г. – не по-малко от 0,20 лв. за брой за
продуктите по приложение № 1, част А, т. 1, и
не по-малко от 0,35 лв. за брой за продуктите
по приложение № 1, част А, т. 2.
5. От 1 януари 2027 г. – не по-малко от
0,25 лв. за брой за продуктите по приложение
№ 1, част А, т. 1, и не по-малко от 0,40 лв.
за брой за продуктите по приложение № 1,
част А, т. 2.
§ 6. Разпоредбата на чл. 6 се прилага от
3 юли 2024 г.
§ 7. Разпоредбата на чл. 7, ал. 2 се прилага:
1. От 2025 г. бутилките за напитки по приложение № 1, част Е, да съдържат най-малко
25 на сто рециклирана пластмаса, изчислени
като средна стойност за всички бутилки от
PET, пуснати на пазара.
2. От 2030 г. бутилките за напитки по приложение № 1, част Е да съдържат най-малко
30 на сто рециклирана пластмаса, изчислени
като средна стойност за всички бутилки за
напитки от PET, пуснати на пазара.
§ 8. (1) Разпоредбите на чл. 9, ал. 1 и 3 се
прилагат от 1 януари 2025 г., с изключение на:
1. Продуктите по приложение № 1, част
Д, раздел І, т. 3, за които се прилагат от 1
януари 2022 г.
2. Продуктите по приложение № 1, част Д,
раздел ІІІ, за които се прилагат от 1 януари
2023 г.
(2) Разпоредбата на чл. 9, ал. 2 се прилага
от 1 януари 2022 г.
(3) Разпоредбата на чл. 9, ал. 4 се прилага
от 1 януари 2023 г.
§ 9. Разпоредбата на чл. 10 се прилага от
1 януари 2022 г.
§ 10. (1) Разпоредбата на чл. 11, ал. 3 се
прилага, както следва:
1. До 31 декември 2022 г. да се събират разделно не по-малко от 30 тегловни процента от
пластмасовите продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара през текущата година.
2. До 31 декември 2023 г. да се събират разделно не по-малко от 40 тегловни процента от
пластмасовите продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара през текущата година.
3. До 31 декември 2024 г. да се събират разделно не по-малко от 50 тегловни процента от
пластмасовите продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара през текущата година.
4. До 31 декември 2025 г. да се събират разделно не по-малко от 77 тегловни процента от

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

пластмасовите продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара през текущата година.
5. До 31 декември 2026 г. да се събират разделно не по-малко от 80 тегловни процента от
пластмасовите продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара през текущата година.
6. До 31 декември 2027 г. да се събират разделно не по-малко от 83 тегловни процента от
пластмасовите продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара през текущата година.
7. До 31 декември 2028 г. да се събират разделно не по-малко от 86 тегловни процента от
пластмасовите продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара през текущата година.
8. До 31 декември 2029 г. и всяка следваща
година да се събират разделно не по-малко
от 90 тегловни процента от пластмасовите
продукти за еднократна употреба, пуснати на
пазара през текущата година.
(2) Целите по чл. 11, ал. 1 се постигат
ежегодно.
§ 11. Първото проучване по чл. 13 се извършва през 2022 г.
§ 12. Разпоредбата на чл. 15, ал. 2 се прилага, както следва:
1. От 1 януари 2024 г. до 31 декември
2024 г. – най-малко 5 на сто от отпадъците
от риболовните съоръжени я, съдържащи
пластмаса, да се събират с цел рециклиране.
2. От 1 януари 2025 г. до 31 декември 2025 г.
най-малко 10 на сто от отпадъците от риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса,
да се събират с цел рециклиране.
3. От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2026 г.
най-малко 15 на сто от отпадъците от риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса,
да се събират с цел рециклиране.
4. От 1 януари 2027 г. до 31 декември 2027 г.
най-малко 20 на сто от отпадъците от риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса,
да се събират с цел рециклиране.
5. От 1 януари 2028 г. до 31 декември 2028 г.
най-малко 25 на сто от отпадъците от риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса,
да се събират с цел рециклиране.
6. От 1 януари 2029 г. до 31 декември 2029 г.
най-малко 30 на сто от отпадъците от риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса,
да се събират с цел рециклиране.
7. От 1 януари 2030 г. до 31 декември 2030 г.
най-малко 35 на сто от отпадъците от риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса,
да се събират с цел рециклиране.
8. От 1 януари 2031 г. най-малко 40 на сто
от отпадъците от риболовните съоръжения,
съдържащи пластмаса, да се събират с цел
рециклиране.
§ 13. Първото докладване по чл. 23 се
извършва през 2023 г. за отчетната 2022 г.
§ 14. Първото докладване по чл. 24 се
извършва през 2023 г. за отчетната 2022 г.
§ 15. Първото докладване по чл. 25 се
извършва през 2024 г. за отчетната 2023 г.
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§ 16. Първото докладване по чл. 26 се
извършва през 2024 г. за отчетната 2023 г.
§ 17. Първото докладване по чл. 27 се извършва през 2024 г. за отчетната 2023 г.
§ 18. Първият период на докладване по
чл. 28, ал. 1 е за календарната 2022 г., с изключение на информацията по чл. 25 – 27,
за които първият период на докладване е
календарната 2023 г.
§ 19. Разпоредбата на чл. 31 се прилага от
1 септември 2022 г.
§ 20. (1) Министърът на околната среда и
водите изготвя описание на всички мерки за
устойчиво намаляване на потреблението на
ППЕУ по приложение № 1, част А, и уведомява Европейската комисия за това описание
и го оповестява публично.
(2) Мерките по ал. 1 се включват в Националния план за управление на отпадъците и
в други относими планове и програми.
§ 21. Изискванията на наредбата се прилагат
с приоритет при противоречие с Наредбата
за опаковките и отпадъците от опаковки или
други относими разпоредби на нормативните
актове по управление на отпадъци.
§ 22. За целите на наредбата пълният обхват
на ППЕУ по приложение № 1 се определя съгласно Насоките на Комисията относно пластмасовите продукти за еднократна употреба в
съответствие с Директива (ЕС) 2019/904 на
Европейския парламент и на Съвета относно
намаляването на въздействието на определени
пластмасови продукти върху околната среда
(ОВ, С 216 от 7 юни 2021 г.).
§ 23. Наредбата се приема на основание
чл. 13, ал. 1, 2 и 6 от Закона за управление
на отпадъците и чл. 7а от Закона за нормативните актове.
Приложение № 1
към чл. 2
ЧАСТ А – Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на чл. 4
1. Чаши за напитки и техните капаци и
капачки.
2. Съдове за храна, т.е. съдове, като кутии,
със или без капак, използвани за съхранение
на храна, която:
а) e предназначена за незабавна консумация
както на място, така и за изнасяне от обекта;
б) по принцип се консумира от съда, и
в) е готова за консумация без по-нататъшна
подготовка, като например готвене, варене или
загряване, включително съдове, използвани
за „бързи храни“ или други ястия, готови за
незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки,
съдържащи храни.
3. В допълнение към критериите по т. 2
определяща роля дали даден съд за храна
се счита за ППЕУ е вероятността той да се
превърне в отпадък поради обема или размера
си, по-специално при съдовете за единична
порция.
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ЧАСТ Б – Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на чл. 3
1. Клечки за уши, освен ако не попадат в
приложното поле на Закона за медицинските изделия или Наредбата за съществените
изисквания и процедурите за оценяване на
съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински
изделия, приета с Постановление № 185 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 65 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2008 г.
и бр. 69 от 2016 г.).
2. Прибори за хранене (вилици, ножове,
лъжици, пръчици за хранене).
3. Чинии.
4. Сламки, освен ако не попадат в приложното поле на Закона за медицинските изделия
или Наредбата за съществените изисквания и
процедурите за оценяване на съответствието
със съществените изисквания на активни
имплантируеми медицински изделия.
5. Бъркалки за напитки.
6. Пръчици, които следва да бъдат прикрепени и да поддържат балони, с изключение
на балони за промишлена или друга професионална употреба и приложения, които
не се разпростран яват меж ду потребителите, включително механизмите за такива
пръчици.
7. Съдове за храна, изработени от експандиран полистирен, т.е. съдове, като кутии,
със или без капак, използвани за съхранение
на храна, която:
а) e предназначена за незабавна консумация
както на място, така и за изнасяне от обекта;
б) по принцип се консумира от съда, и
в) е готова за консумация без по-нататъшна
подготовка, като например готвене, варене или
загряване, включително съдове, използвани
за „бързи храни“ или други ястия, готови за
незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки,
съдържащи храни.
8. Съдове за напитки, изработени от експандиран полистирен, включително капачки
и капаци за тях.
9. Чаши за напитки, изработени от експандиран полистирен, включително капаци
и капачки за тях.
10. Тънки пластмасови торбички с дебелина
под 25 микрона.
ЧАСТ В – Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на чл. 6
1. Съдове за напитки с вместимост до три
литра, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки
за напитки, включително техните капачки и
капаци, и композитни опаковки за напитки
и техните капачки и капаци, но не:
а) стъклени или метални съдове за напитки,
които имат капачки и капаци, изработени от
пластмаса;
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б) съдове за напитки, предназначени и използвани за храни за специални медицински
цели, които са в течно състояние, съгласно
определението в чл. 2, буква „ж“ от Регламент
(ЕС) № 609/2013;
в) метални капачки или капаци с пластмасови уплътнения.
ЧАСТ Г – Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на чл. 8
1. Дамски превръзки, хигиенни тампони
и апликатори за тампони.
2. Мокри кърпички, т.е. предварително
навлажнени кърпички за лична хигиена и
битова употреба.
3. Тютюневи изделия с филтри и филтри,
продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия.
4. Чаши за напитки.
ЧАСТ Д – Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на чл. 9
Раздел І
1. Съдове за храна, т.е. съдове, като кутии,
със или без капак, използвани за съхранение
на храна, която:
а) e предназначена за незабавна консумация
както на място, така и за изнасяне от обекта;
б) по принцип се консумира от съда, и
в) е готова за консумация без по-нататъшна
подготовка, като например готвене, варене или
загряване, включително съдове, използвани
за „бързи храни“ или други ястия, готови за
незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки,
съдържащи храни.
2. Пликове и обвивки, направени от гъвкав
материал, съдържащи храни, предназначени за
незабавна консумация от плика или обвивката
без по-нататъшна подготовка.
3. Съдове за напитки с вместимост до три
литра, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки
за напитки, включително техните капачки и
капаци, и смесените опаковки за напитки и
техните капачки и капаци, но не стъклени
или метални съдове за напитки, които имат
капачки и капаци, изработени от пластмаса.
Съдовете по тази точка включват продуктите
по част Е.
4. Чаши за напитки, включително техните
капаци и капачки.
5. Тънки пластмасови торбички за пазаруване с дебелина под 50 микрона.
Раздел ІІ
1. Мокри кърпички, т.е. предварително
навлажнени кърпички за лична хигиена и
битова употреба.
2. Балони, с изключение на балони за промишлена или друга професионална употреба
и приложения, които не се разпространяват
между потребителите.
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Раздел ІІІ
Тютюневи изделия с филтри и филтри,
продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия.
ЧАСТ Е – Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на чл. 7, 10 и 11
Бутилки за напитки с вместимост до три
литра, включително техните капачки и капаци, но не:
а) стъклени или метални бутилки за напитки, които имат капачки и капаци, изработени
от пластмаса;
б) бутилки за напитки, предназначени и
използвани за храни за специални медицински
цели, които са в течно състояние, съгласно
определението в чл. 2, буква „ж“ от Регламент
(ЕС) № 609/2013.
ЧАСТ Ж – Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на чл. 23
1. Съдове за храна, т.е. съдове, като кутии,
със или без капак, използвани за съхранение
на храна, която:
а) e предназначена за незабавна консумация
както на място, така и за изнасяне от обекта;
б) по принцип се консумира от съда, и
в) е готова за консумация без по-нататъшна
подготовка, като например готвене, варене или
загряване, включително съдове, използвани
за „бързи храни“ или други ястия, готови за
незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки,
съдържащи храни.
2. Пликове и обвивки, направени от гъвкав
материал, съдържащи храни, предназначени за
незабавна консумация от плика или обвивката
без по-нататъшна подготовка.
3. Съдове за напитки с вместимост до три
литра, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки
за напитки, включително техните капачки и
капаци, и смесените опаковки за напитки и
техните капачки и капаци, но не стъклени
или метални съдове за напитки, които имат
капачки и капаци, изработени от пластмаса.
4. Чаши за напитки, включително капаци
и капачки за тях.
5. Тютюневи изделия с филтри и филтри,
продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия.
6. Мокри кърпички, т.е. предварително
навлажнени кърпички за лична хигиена и
битова употреба.
7. Балони, с изключение на балони за промишлена или друга професионална употреба
и приложения, които не се разпространяват
между потребителите.
8. Тънки пластмасови торбички за пазаруване с дебелина под 50 микрона.
9. Дамски превръзки, хигиенни тампони
и апликатори за тампони.
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Приложение № 2
към чл. 24

ОТЧЕТ ЗА ПУСНАТИТЕ НА ПАЗАРА ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ЗА
ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ЗА …………………ГОДИНА
Наименование на
лицето:
ЕИК:

Номер в регистъра по чл. 45
от ЗУО:

Тел.:

Адрес на управление:
Представлявано от:
(име, фамилия и
длъжност)
1А. ПЛАСТМАСОВИ ЧАШИ ЗА НАПИТКИ И ТЕХНИТЕ КАПАЦИ И КАПАЧКИ,
ИЗРАБОТЕНИ ИЗЦЯЛО ОТ ПЛАСТМАСА
А

ВИД АРТИКУЛ*
(чашка/капак)

Б

Единично тегло
(kg)

1
2
3
4
5

В

Пуснати на пазара
артикули
(брой)

Г

Общо тегло = Б х В
(kg)

* При попълване на колона А на всеки отделен ред се посочва видът на артикула – чашка или капак за
чашка. При предлагане на няколко вида чашки и капаци с различно тегло, информацията за всеки вид
артикул се попълва на отделен ред.

1Б. КАРТОНЕНИ ЧАШИ ЗА НАПИТКИ И ТЕХНИТЕ КАПАЦИ И КАПАЧКИ,
ИЗРАБОТЕНИ ЧАСТИЧНО ОТ ПЛАСТМАСА
А
ВИД АРТИКУЛ*
(чашка/капак)
1
2
3
4
5

Б

В

Г

Д

Единично
тегло на
артикула

Тегло на
картона в
артикула

Тегло на
пластмасата
в артикула

Пуснати на
пазара
артикули

(kg)

(kg)

(kg)

(брой)

Е

Общо тегло
на
пластмасата
=ГхД

(kg)

Ж

Общо
тегло
=БхД

(kg)

* При попълване на колона А на всеки отделен ред се посочва видът на артикула – чашка или капак за
чашка. При предлагане на няколко вида чашки и капаци с различно тегло информацията за всеки вид
артикул се попълва на отделен ред.
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2А. ПЛАСТМАСОВИ СЪДОВЕ ЗА ХРАНА СЪС ИЛИ БЕЗ КАПАК
А
ВИД АРТИКУЛ**
(съд за храна/капак)

Б
Единично тегло
(kg)

В
Продадени
артикули
(брой)

Г
Общо тегло = Б х В
(kg)

** При попълване на колона А на всеки отделен ред се посочва видът на артикула – съд за храна с
прикачен капак, съд за храна без капак или отделен капак. При предлагане на няколко вида съдове за
храна и капаци с различно тегло информацията за всеки вид артикул се попълва на отделен ред.

2Б. КАРТОНЕНИ СЪДОВЕ ЗА ХРАНА СЪС ИЛИ БЕЗ КАПАК, ИЗРАБОТЕНИ
ЧАСТИЧНО ОТ ПЛАСТМАСА
А
ВИД АРТИКУЛ*
(чашка/капак)
1
2
3
4
5

Б

В

Г

Д

Единично
тегло на
артикула

Тегло на
картона в
артикула

Тегло на
пластмасата
в артикула

Пуснати на
пазара
артикули

(kg)

(kg)

(kg)

(брой)

Е

Общо тегло
на
пластмасата
=ГхД
(kg)

Ж

Общо
тегло
=БхД
(kg)

* При попълване на колона А на всеки отделен ред се посочва видът на артикула – чашка или капак за
чашка. При предлагане на няколко вида чашки и капаци с различно тегло информацията за всеки вид
артикул се попълва на отделен ред.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни
данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ........................

Ръководител:
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Приложение № 3
към чл. 25

ОТЧЕТ ЗА ПУСНАТИТЕ НА ПАЗАРА РИБОЛОВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СЪДЪРЖАЩИ
ПЛАСТМАСА, ЗА …………………ГОДИНА
Наименование на
лицето:
ЕИК:

Номер в регистъра по чл. 45 от
ЗУО:

Тел.:

Адрес на управление:
Представлявано от:
(Име, фамилия и длъжност)

Общо
(тонове)
Общо
пластмаса

Мрежи,
изработени
от дебело
влакно
(0 >1mm)

Мрежи,
изработени
от тънко
влакно
(0 <1mm)

Друго пластмасово
оборудване,
части и
принадлежности

A+B+C+D+E

A

B

C

A+B+C+D+E

A

B

C

Непластмасови
части

Буйове,
плувки,
въжета

D = I+K

E = F+J+L
F

Полипропилен
(РР)
Полиетилен
(РЕ)
Високомолекулен
полиетилен
(HMPE)

Найлон

Други (PET,
PVC, HDPE,
EVA и тн.)

Микс
полимери

Общо
метали

G = I+J

I

J

Общо гума

H = K+L

K

L

Стомана
Алуминий
Олово
Други
метали и
сплави

1. Всички количества се посочват в тонове.
2. Задължително се попълва полето в бял цвят за общо количество на пуснатите на пазара съоръжения,
съдържащи пластмаса.
3. Полетата в светлосин цвят се попълват по желание.
4. При възможност за детайлизиране по видове материали се попълват полетата в жълт цвят.
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Приложение № 4
към чл. 26

ОТЧЕТ ЗА ПУСНАТИТЕ НА ПАЗАРА БУТИЛКИ ОТ РЕТ С ВМЕСТИМОСТ ДО
3 ЛИТРА ЗА …………………ГОДИНА
Наименование на
лицето:
ЕИК:

Номер в регистъра по
чл. 45 от ЗУО:

Тел.:

Адрес на управление:
Представлявано от:
(Име, фамилия и
длъжност)
БУТИЛКИ ОТ РЕТ С ВМЕСТИМОСТ ДО 3 ЛИТРА
А
ВИД АРТИКУЛ*

Б
Единично тегло
(kg)

1
2
3
4

В
Пуснати на пазара
артикули
(брой)

Г
Общо тегло = Б х В
(kg)

ОБЩО ТЕГЛО:

* При попълване на колона А при предлагане на няколко вида бутилки с различна вместимост и тегло
информацията за всеки вид артикул се попълва на отделен ред.

КОЛИЧЕСТВО РЕЦИКЛИРАНА ПЛАСТМАСА, ВЛОЖЕНА В БУТИЛКИ ОТ РЕТ
Произход

1
2
3
4

Юридическо лице

ЕИК

Държава

ОБЩО ТЕГЛО:

Общо
количество
рециклирана
пластмаса

(kg)

* При попълване на колона А при влагане на рециклирана пластмаса в различни количества от
няколко доставчици информацията за тях се попълва на отделен ред.

С Т Р.
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Общо количество
Общо
количество
пуснати
на пазара
бутилки
РЕТ
пуснати
наот
пазара
бутилки от РЕТ
(kg)
(kg)

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛТА ПО ЧЛ. 7
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛТА ПО ЧЛ. 7
Общо количество
Изпълнение на
Общо
количество
Изпълнение
рециклирана
целта по чл. 7на
пластмаса,
вложена в
рециклирана
целта по чл. 7
бутилки вложена
от РЕТ в
пластмаса,
(kg)бутилки от РЕТ
(%)
(kg)
(%)

Изискуема цел
Изискуема цел
(%)
(%)
25
25
30

30
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни
данни по чл. че
313ми
отеНаказателния
кодекс.
Декларирам,
известна отговорността,
която нося за попълване на неверни
данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ........................
Ръководител:
Дата: ........................

Ръководител: Приложение № 5
към чл. 27

ОТЧЕТ ЗА ПУСНАТИТЕ НА ПАЗАРА ППЕУ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, ЧАСТ Д,
РАЗДЕЛ
ЗА …………………ГОДИНА
ОТЧЕТ ЗА ПУСНАТИТЕ
НАІІІ
ПАЗАРА
ППЕУ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, ЧАСТ Д,
Наименование на
лицето:
Наименование на
ЕИК:
лицето:

ЕИК:

РАЗДЕЛ ІІІ ЗА …………………ГОДИНА
Номер в регистъра по
чл. 45 от ЗУО:
Номер в регистъра по
чл. 45 от ЗУО:

Тел.:

Тел.:

Адрес на управление:

Адрес
на управление:
Представлявано
от:
(Име, фамилия и
Представлявано
от:
длъжност)
(Име, фамилия и ППЕУ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, ЧАСТ Д, РАЗДЕЛ ІІІ
длъжност)
№ 1, ЧАСТ
А ППЕУ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ
Б
В Д, РАЗДЕЛ ІІІ
Г
Единично тегло Пуснати на пазара Общо тегло = Б х В
ВИД АРТИКУЛ*
А
Б
В
Г
на филтъра*
артикули
ВИД АРТИКУЛ*
Единично
на пазара Общо тегло
(kg) тегло Пуснати
(kg) = Б х В
(брой)
на филтъра*
артикули
1
(kg)
(kg)
(брой)
2
13
24
3
ОБЩО ТЕГЛО:
4* При попълване на колона А при предлагане на няколко вида тютюневи изделия с филтри с различен
размер и тегло или отделно филтри, продавани за употреба
комбинация с тютюневи изделия,
ОБЩОв ТЕГЛО:

информацията за всеки вид артикул се попълва на отделен ред.
* При попълване на колона А при предлагане на няколко вида тютюневи изделия с филтри с различен
Декларирам,
е известна
отговорността,
носяв за
попълванес на
неверниизделия,
размер
и тегло че
илимиотделно
филтри,
продавани закоято
употреба
комбинация
тютюневи
данни
по
чл.
313
от
Наказателния
кодекс.
информацията за всеки вид артикул се попълва на отделен ред.

Дата: ........................
Ръководител:
Декларирам,
че ми е известна отговорността, която нося за
попълване на неверни
данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ........................
Ръководител:

6355
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г. в размер до
15 000 000 лв. за изплащане на обезщетения
на пострадали земеделски стопани за преодоляване на последствията от градушки чрез
бюджета на Държавен фонд „Земеделие“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2021 г. по централния
бюджет в частта за допълващи и компенсиращи
мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1,
ал. 2, раздел ІІ, т. 5.4 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. Министърът на земеделието, храните
и горите и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извършат съответните
промени по бюджета на Министерството на
земеделието, храните и горите за 2021 г. и по
бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за
2021 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5,
т. 11 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието, храните и горите и на изпълнителния директор
на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6390

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 4890 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. във връзка
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с изплащане на обезщетение през 2021 г. по
Решение № 538 на Министерския съвет от
21 септември 2017 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна
програма „Правна рамка за функционирането
на съдебната система“.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да извърши налагащите се от чл. 1, ал. 1 промени
по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
ден я на обнарод ва нет о м у в „Държа вен
вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6391

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 239 400 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. за изплащане на обезщетения по чл. 60з от Закона за
съдебната власт за периода от 1 юли 2021 г.
до 30 септември 2021 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“, по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2021 г.

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2021 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за
съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6392

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Централната избирателна
комисия за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна
комисия за 2021 г. в размер 24 585,6 хил. лв.
за изпълнение на сключени договори за осигуряване на допълнителни специализирани
устройства за електронно машинно гласуване
с инсталиран системен и приложен софтуер,
вк лючи телно за лог ист ика и тех ни ческа
поддръжка за машините, както и за други
материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят:
1. за сметка на резерва за непредвидени
и/или неотложни разходи по централния
бюджет за 2021 г. в частта за допълващи и
компенсиращи мерки във връзка с COVID-19
и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. разходи за произвеждане на
избори по Изборния кодекс – 9 035,8 хил. лв.;
2. чрез преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет за
2021 г. – 15 549,8 хил. лв.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни,
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честни и свободни избори и национални
референдуми“, бюджетна програма „Избори
и национални референдуми“, по бюджета на
Централната избирателна комисия за 2021 г.
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 43, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. Централната избирателна комисия да
извърши съответните промени по бюджета на
Централната избирателна комисия за 2021 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс, чл. 43,
ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 8 и ал. 7
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. и с чл. 17, ал. 1 от Пос
тановление № 305 на Министерския съвет
от 2021 г. за приемане на план-сметка за
разходите по подготовката и произвеждането
на изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и за народни представители
на 14 ноември 2021 г. (ДВ, бр. 79 от 2021 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на Централната избирателна комисия.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
27 октомври 2021 г.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6393

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 12 500 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
с цел създаване на резерв от лекарствени
продукти за лечебните заведения за лечение
на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали вследствие
на COVID-19 при хоспитализирани пациенти.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2021 г. по централния
бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други
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по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на промоцията, превенцията и контрола на
общественото здраве“, бюджетна програма
„Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 4, буква
„г“ и ал. 7 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6394

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и
трансфери по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи и
трансфери в размер 38 600 000 лв. по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2021 г., както следва:
1. за увеличаване на разходите за персонал по „Политика в областта на промоцията,
превенцията и контрола на общественото
здраве“, бюджетна програма „Профилактика
и надзор на заразните болести“, по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2021 г. в размер 7 500 000 лв. – за осигуряване
на подкрепа на персонала на първа линия в
системата на Министерството на здравеопаз-
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ването и подведомствените му разпоредители
с бюджет, пряко ангажиран с дейности по
предотвратяване на разпространението на
COVID-19, чрез изплащане на допълнителни
възнаграж дения за постигнати резултати,
съгласно чл. 15а, ал. 2 от Закона за мерките
и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване
на последиците;
2. за увеличаване в размер на 31 100 000 лв.
на предоставения трансфер по бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за
2021 г. за осигуряване на средства за подкрепа
на персонала на първа линия, пряко ангажиран
с дейности по предотвратяване на разпространението на COVID-19, съгласно чл. 15а,
ал. 1 от Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., и за преодоляване на последиците,
включително за поставяне на ваксини срещу
COVID-19 на здравно неосигурени лица.
(2) При реализирани икономии по ал. 1,
т. 1 със същия размер може да се увеличи
трансферът по ал. 1, т. 2.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2021 г. по централния
бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона
за публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 4,
буква „б“ и ал. 7 във връзка с чл. 78, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6395
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 13 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
за закупуване на бързи антигенни тестове за
откриване на SARS-CoV-2 за изследване на
ученици от начален етап.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2021 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото
здраве“, бюджетна програма „Профилактика
и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването
за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6396

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за изменение на Наредбата за приобщаващото
образование, приета с Постановление № 232
на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ,
бр. 86 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2018 г.,
бр. 101 от 2019 г. и бр. 48 и 92 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 14 ал. 5 се
изменя така:
„(5) В съответствие с доклада по ал. 7
обучението по ал. 2 може да се провежда
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и в допълнителни форми на педагогическо
взаимодействие през неучебното време с обща
продължителност не повече от 40 астрономически часа. Във всеки астрономически час
се провеждат по две допълнителни форми на
педагогическо взаимодействие.“
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6397

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за таксите за използване на летищата за
обществено ползване и за аеронавигационно
обслужване в Република България, приета
с Постановление № 280 на Министерския
съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 9 и 62 от
2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г.,
бр. 32 и 71 от 2004 г., бр. 15 и 96 от 2005 г.,
бр. 22 от 2006 г., бр. 1 и 25 от 2007 г., бр. 34
и 92 от 2008 г., бр. 28 от 2010 г., бр. 20 и 107
от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г.,
бр. 41 и 67 от 2014 г., бр. 45 от 2015 г., бр. 11
от 2016 г., бр. 21 и 102 от 2017 г., бр. 20 от
2018 г., бр. 46 от 2019 г. и бр. 46 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) С наредбата се определят размерът
на таксите за използване на летищата за
обществено ползване и за аеронавигационно
обслужване в Република България, редът и
случаите, при които те се събират, с изключение на случаите по ал. 2.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Размерът на таксите за използване на
летището с годишен трафик над 5 милиона
превозени пътници или на летището с найголям брой пътнически превози на територията на Република България се определя с
решение на летищния оператор или главния
директор на Главна дирекция „Гражданска
въ зд у хоп ла ват ел на а д м и н ис т ра ц и я“ п ри
спазване на процедурата по чл. 122е – 122с
от Закона за гражданското въздухоплаване.“
§ 2. В чл. 5 се създава ал. 5:
„(5) За преодоляване на последиците от
извънредното положение, обявено с решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г.,
за периода от 1 май 2020 г. до 31 декември
2020 г. във фактурата по ал. 1 за таксите по
чл. 3, ал. 2, т. 1 се посочва срокът за плащане, който е 8 месеца считано от датата на
издаване на фактурата.“
§ 3. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В основния текст след думите „чийто
годишен размер“ се поставя двоеточие и думите „е 9,68 на сто“ се заличават.
2. Създава се т. 1:
„1. за периода от 1 ян уари 2020 г. до
31 декември 2020 г. е 9,72 на сто;“.
3. Създава се т. 2:
„2. за периода от 1 ян уари 2021 г. до
31 декември 2021 г. е 9,67 на сто.“
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „е определен в т. 1 от“ се
заменят със „се определя в съответствие с“.
2. В ал. 4, изречение второ думите „т. 1
от“ се заменят със „съответствие с“.
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „е определен в т. 2 от“ се
заменят със „се определя в съответствие с“.
2. В ал. 3 думите „т. 2 от“ се заменят със
„съответствие с“.
§ 6. В чл. 14а, ал. 1 думите „в размер, определен в приложение № 1, т. 4“ се заличават.
§ 7. В чл. 18, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „е равен“
се поставя двоеточие и думите „на 31,42 евро“
се заличават.
2. Създава се т. 1:
„1. за периода от 1 ян уари 2020 г. до
31 декември 2020 г. на 28,73 евро;“.
3. Създава се т. 2:
„2. за периода от 1 ян уари 2021 г. до
31 декември 2021 г. на 28,90 евро.“
Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“,
с изключение на:
1. Параграф 3, т. 1 и 2 и § 7, т. 1 и 2, които
влизат в сила от 1 януари 2020 г.
2. Параграф 3, т. 3 и § 7, т. 3, които влизат
в сила от 1 януари 2021 г.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6398

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
в общ размер до 4 695 000 лв., разпределени,
както следва:
1. за допълнителна държавна субсидия
за вероизповедани ята – до 4 0 0 0 0 0 0 лв.,
разпределена пропорционално съгласно приложението;
2. за обезпечаване на дейности на Държавната агенция за бежанците в условията на
засилен миграционен натиск – до 695 000 лв.,
в т.ч. по показател „Персонал“ – 60 000 лв.
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(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2021 г. по централния
бюджет в частта за допълващи и компенсиращи
мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1,
ал. 2, раздел ІІ, т. 5.4 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на правото на вероизповедание“,
бюджетна програма „Вероизповедания“, по
бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат разходите по „Други бюджетни програми“,
бюджетна програма „Убежище и бежанци“,
по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
(3) Със сумата 4 635 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси във връзка с чл. 1,
ал. 5, т. 16 и 20 и ал. 7 и чл. 78, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 1, т. 1
№
по ред
1
1.

2.

3.

Наименование

Сума
(лв.)
3

2
За из т оч ноп ра восла вно т о
вероизповедание – на Българската православна църк- 3 198 300
ва – Българска патриаршия
За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлман595 300
ското изповедание
За задграничните епархии или
митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска
82 500
патриаршия – на Българската
източноправославна епархия
в Западна и Средна Европа

С Т Р.
1
4.
5.
6.
7.
8.

24
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2
3
За Българските православни
72
църковни общини в чужбина
За Католическата църква в
20
България
За протестантските вероиз16
поведания в България
За Религиозната общност на
7
евреите в България
За Арменската апостоличе7
ска православна света църква
Всичко
4 000

200
600
500
300
300
000

6399

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на младежта и спорта
за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2021 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на спорта за учащи и
спорта в свободното време“ с 1 030 000 лв.,
в т.ч. бюджетна програма „Спорт за учащи“
с 380 000 лв. и бюджетна програма „Спорт в
свободното време“ с 650 000 лв.;
2. у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
„Политика в областта на спорта за високи
постижения“ с 1 030 000 лв., в т.ч. бюджетна
програма „Спорт за високи постижения“ с
995 000 лв. и бюджетна програма „Олимпийска подготовка“ с 35 000 лв.
Чл. 2. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6400
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367
ОТ 29 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за приемане на Наредба за изискванията към
какаото и шоколадовите продукти
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за изиск
ванията към какаото и шоколадовите продукти.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за изискванията
към какаото и шоколадовите продукти, приета с Постановление № 251 на Министерския
съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 107 от 2002 г.).
§ 2. Пос та новлен ие т о вл иза в си ла в
14-дневен срок от деня на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

НАРЕДБА

за изискванията към какаото и шоколадовите
продукти
Чл. 1. С наредбата се определят изискванията към наименованията, състава, характеристиките и етикетирането на какаото и
шоколадовите продукти.
Чл. 2. (1) Наименованието „Какаово масло“
се използва за означаване на масло, получено от какаови зърна или части от тях, което
съдържа:
1. свободни мастни киселини, изразени
като олеинова киселина, не повече от 1,75 %;
2. неосапуняеми вещества, определени
чрез използване на петролеев етер, не повече
от 0,5 %.
(2) Когато какаовото масло е получено чрез
пресоване на какаовите зърна, съдържанието на неосапуняеми вещества по ал. 1, т. 2
трябва да е не повече от 0,35 %.
Чл. 3. (1) Наименованията „Какао на прах“
или „Какао“ се използват за означаване на
прахообразен продукт, който е получен чрез
смилане на почистени, обелени и печени
какаови зърна и който е с водно съдържание
не повече от 9 % и съдържание на какаово
масло в сухото вещество не по-малко от 20 %.
(2) Наименованието „Нискомаслено какао
на прах“ се използва за означаване на какао
на прах, което съдържа какаово масло в сухото вещество, по-малко от 20 %.
(3) Наименованието „Шоколад на прах“
се използва за означаване на продукт, който
представлява смес от какао на прах и захари
и съдържа не по-малко от 32 % какао на прах.
(4) Наименованията „Шоколад за напитки“,
„Подсладено какао“ или „Подсладено какао на
прах“ се използват за означаване на продукт,
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който представлява смес от какао на прах и
захари и съдържа не по-малко от 25 % какао
на прах. Когато този продукт е нискомаслен по
смисъла на ал. 2, наименованието му трябва
да се допълни с термина „нискомаслен“.
Чл. 4. (1) Наименованието „Шоколад“ се
използва за означаване на продукт, получен
от какаови продукти и захари, съдържащ не
по-малко от 35 % обща суха какаова маса,
от която не по-малко от 18 % какаово масло и не по-малко от 14 % суха обезмаслена
какаова маса.
(2) Когато наименованието „Шоколад“ е
допълнено с думите:
1. „на пръчици“ или „на стърготини“, продуктът трябва да съдържа не по-малко от 32 %
обща суха какаова маса, от която не по-малко
от 12 % какаово масло и не по-малко от 14 %
суха обезмаслена какаова маса;
2. „кувертюр“, продуктът трябва да съдържа
не по-малко от 35 % обща суха какаова маса,
от която не по-малко от 31 % какаово масло
и не по-малко от 2,5 % суха обезмаслена
какаова маса;
3. „с лешникова паста“ (gianduja или производни на думата), продуктът трябва да е
получен от шоколад, чието общо съдържание
на суха какаова маса е минимум 32 %, от
която минимум 8 % суха обезмаслена какаова маса, както и фино смлени лешници в
количество от 20 до 40 g на 100 g продукт;
към този шоколад може да бъде добавено:
а) мляко и/или сухо мляко в такава пропорция, че в крайния продукт да се съдържат
не повече от 5 % сухо мляко;
б) бадеми, лешници или други видове
ядки, цели или раздробени, така че заедно
със смлените лешници да не превишават 60 %
от общата маса на продукта.
Чл. 5. (1) Наименованието „Млечен шоколад“ се използва за означаване на продукт,
получен от какаови продукти, захари и мляко
или млечни продукти, който съдържа не помалко от:
1. 25 % обща суха какаова маса;
2. 14 % сухо мляко;
3. 2,5 % суха обезмаслена какаова маса;
4. 3,5 % млечни мазнини;
5. 25 % обща масленост (какаово масло и
млечни мазнини).
(2) Когато наименованието „Млечен шоколад“ е допълнено с думите:
1. „на пръчици“ или „на ст ърготини“,
продуктът трябва да съдържа не по-малко от:
а) 20 % обща суха какаова маса;
б) 12 % сухо мляко;
в) 12 % обща масленост (какаово масло и
млечни мазнини);
2. „кувертюр“, продуктът трябва да съдържа
не по-малко от 31 % обща масленост (какаово
масло и млечни мазнини);
3. „с лешникова паста“ (gianduja или производни на думата), продуктът трябва да е
получен от млечен шоколад със съдържание
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на сухо мляко не по-малко от 10 % и от 15 до
40 g фино смлени лешници на 100 g продукт;
могат да се добавят цели или раздробени
бадеми, лешници и други видове ядки, така
че заедно със смлените лешници да не превишават 60 % от общата маса на продукта.
(3) Когато наименованието „Млечен шоколад“ е заменено с наименованието:
1. „Шоколад със сметана“, продуктът трябва
да съдържа минимум 5,5 % млечни мазнини;
2. „Шоколад с обезмаслено мляко“, продуктът трябва да съдържа максимум 1 %
млечни мазнини.
Чл. 6. Наименованието „Фамилен млечен
шоколад“ се използва за означаване на продукт, получен от какаови продукти, захари и
мляко или млечни продукти, който съдържа
не по-малко от:
1. 20 % обща суха какаова маса;
2. 20 % сухо мляко;
3. 2,5 % суха обезмаслена какаова маса;
4. 5 % млечни мазнини;
5. 25 % обща масленост (какаово масло и
млечни мазнини).
Чл. 7. Наименованието „Бял шоколад“ се
използва за означаване на продукт, получен
от какаово масло, мляко или млечни продук
ти и захари, който съдържа не по-малко от:
1. 20 % какаово масло;
2. 14 % сухо мляко, съдържащо не по-малко
от 3,5 % млечни мазнини.
Чл. 8. (1) Наименованията „Шоколад с пълнеж“, „Шоколад с ... пълнеж“ или „Шоколад с
пълнеж от ...“ се използват за означаване на
продукт с пълнеж, чиято обвивка представ
лява не по-малко от 25 % от общата му маса
и съдържа един от продуктите по чл. 4 – 7.
(2) Наименованията по ал. 1 не се използват
за означаване на продукти, вътрешната част
на които е съставена от сладкарски продукти,
тестени продукти, бисквити или сладолед.
Чл. 9. Наименованието „Шоколад с пълнители на зърнена основа (a la taza)“ се използва
за означаване на продукт, получен от какаови
продукти, захари и брашно или нишесте от
пшеница, царевица или ориз, който съдържа:
1. не по-малко от 35 % обща суха какаова
маса, от която не по-малко от 18 % какаово
масло и не по-малко от 14 % суха обезмаслена
какаова маса;
2. не повече от 8 % брашно или нишесте.
Чл. 10. Наименованието „Фамилен шоколад с пълнители на зърнена основа (a la
taza)“ се използва за означаване на продукт,
получен от какаови продукти, захари и брашно
или нишесте от пшеница, царевица или ориз,
който съдържа:
1. не по-малко от 30 % обща суха какаова
маса, от която не по-малко от 18 % какаово
масло и не по-малко от 12 % суха обезмаслена
какаова маса;
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2. не повече от 18 % брашно или нишесте.
Чл. 11. Наименовани я та „Шокола дови
бонбони“ или „Пралини“ се използват за
означаване на продукти с размерите на една
хапка, съставени от:
1. шоколад с пълнеж, или
2. един вид шоколад или комбинация, или
смес от няколко вида шоколад по смисъла
на чл. 4 – 7, които са не по-малко от 25 % от
общата маса на продукта, и други хранителни
съставки.
Чл. 12. (1) Към шоколадовите продукти
по чл. 4 – 7, 9 и 10 могат да се добавят други
хранителни съставки в количество не повече
от 40 % от общата маса на крайния продукт.
(2) Добавянето на брашно или нишесте
на прах или на гранули се допуска само в
шоколадовите продукти по чл. 9 и 10.
(3) Не се допуска влагането на аромати,
които наподобяват вкуса на шоколад или
млечни мазнини, в продуктите по чл. 3 – 7,
9 и 10.
(4) Забранява се влагането на немлечни
животински мазнини и продукти от тях в
шоколадовите продукти.
Чл. 13. (1) Към шоколадовите продукти по
чл. 4 – 7, 9 и 10 могат да се добавят посочените във и отговарящи на изискванията по
приложението растителни мазнини, различни
от какаовото масло.
(2) Количеството на растителни мазнини в
шоколадовите продукти не може да превишава 5 % от общата маса на крайния продукт,
която се изчислява след изваждане на масата
на добавените хранителни съставки по чл. 12.
(3) При добавяне на растителни мазнини,
различни от какаовото масло, не се допуска
намаляване на минималното съдържание на
обща суха какаова маса и какаово масло под
границите, установени в чл. 4 – 7, 9 и 10.
Чл. 14. (1) Наименованията по чл. 2 – 11
се използват в търговските наименования
единствено на продукти, които отговарят на
изискванията на наредбата.
(2) Наименованията по ал. 1 могат да се
добавят към означенията на други продукти
съгласно възприетата практика за обозначаването им, при условие че това не води до
заблуда на потребителя.
(3) Когато различни продукти по чл. 4 – 8
и 11 се продават в една опаковка, търговското наименование може да бъде заменено с
„Шоколади асорти“ или „Шоколади асорти с
пълнеж“, или с друго подобно наименование.
Чл. 15. Шоколадовите продукти се етикетират съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на
потребителите, за изменение на регламенти
(ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна
на Директива 87/250/ЕИО на Комисията,
Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Дирек-
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тива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива
2000/13/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на
Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004
на Комисията (OB, L 304 от 22.11.2011 г.) и на
Наредбата за предоставянето на информация
на потребителите за храните, приета с Пос
тановление № 97 на Министерския съвет от
2021 г. (ДВ, бр. 25 от 2021 г.), като се спазват
и следните допълнителни изисквания:
1. когато шоколадовите продукти съдържат
растителни мазнини по чл. 13, при етикетирането се поставя ясен и четлив надпис
„Съдържа растителна мазнина в добавка към
какаовото масло“; надписът се разполага в
едно зрително поле със списъка на съставките,
но отделно от него, в близост до търговското
наименование на продукта, със същия размер
и контраст на шрифта на текста; търговското наименование на продукта може да бъде
поставено допълнително и на друго място
върху опаковката или етикета;
2. в случаите по чл. 14, ал. 3 при етикетирането може да се обяви общ списък на
съставките, които съдържат продуктите в
опаковката;
3. при етикетирането на продукти по чл. 3,
ал. 3 и 4, чл. 4 – 6, 9 и 10 се посочва съдържанието на какаовата маса с надписа „Съдържа
минимум ... % какаова маса“;
4. при етикетирането на продуктите по
чл. 3, ал. 2 и 4 се посочва съдържанието на
какаовото масло;
5. търговското наименование „Шоколад“
може да се допълни с информация или описание на качествени показатели, когато продуктът съдържа не по-малко от 43 % обща
суха какаова маса, от която не по-малко от
26 % какаово масло;
6. търговското наименование „Шоколадов
кувертюр“ може да се допълни с информация
или описание на качествени показатели, когато
продуктът съдържа не по-малко от 16 % суха
обезмаслена какаова маса;
7. търговското наименование „Млечен шоколад“ може да се допълни с информация или
описание на качествени показатели, когато
продуктът съдържа не по-малко от 30 % обща
суха какаова маса и не по-малко от 18 % сухо
мляко, което съдържа не по-малко от 4,5 %
млечни мазнини.
Чл. 16. Минималното съдържание на съставките в шоколадовите продукти се изчислява, както следва:
1. за продуктите по чл. 4 – 7, 9 и 10 от
общата маса се изваждат добавените други
хранителни съставки съгласно чл. 12;
2. за продуктите по чл. 8 и 11 от общата маса
се изваждат масата на пълнежа и добавените
други хранителни съставки съгласно чл. 12;
3. за продуктите по чл. 8 и 11 съдържанието на шоколад се изчислява като процент
от общата маса на крайния продукт, включително пълнежа.
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Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Захари“ са захарите, определени в
наредбата за изискванията към захарите,
предназначени за консумация от човека, по
чл. 5 от Закона за храните, както и други
видове захари, предназначени за консумация
от човека.
2. „Какаова маса“ са фино смлени, изчистени от люспите и зародиша печени какаови
зърна, със или без добавка на какаово масло.
3. „Какаови продукти“ са какаова маса,
какао на прах и какаово масло.
4. „Млечни продукти“ са краве мляко
натурално или сухо, нормално по масленост,
частично обезмаслено или обезмаслено; сметана натурална или суха; краве масло или
млечни мазнини.
5. „Сухо мляко“ е продукт, получен чрез
частично или напълно дехидратиране на
пълномаслено, полумаслено или обезмаслено
мляко, сметана, масло или млечни мазнини.
6. „Шоколадови продукти“ са шоколад,
млечен шоколад, фамилен млечен шоколад,
бял шоколад, шоколад с пълнеж, шоколад с
пълнители на зърнена основа (a la taza), фамилен шоколад с пълнители на зърнена основа
(a la taza), шоколадови бонбони и пралини.
§ 2. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2000/36/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 юни 2000 го-
дина относно какаовите и шоколадовите
продукти, предназначени за консумация от
човека (ОВ, специално българско издание:
глава 13, том 030).
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 5 от Закона за храните.
Приложение
към чл. 13, ал. 1
Растителни мазнини, различни от какаовото
масло, които могат да се добавят в шоколадовите продукти, и изисквания към тях
1. Растителните мазнини, посочени в чл. 13,
са от един вид или смес от няколко вида
мазнини, еквивалентни на какаовото масло, и
трябва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Да са нелауринов тип растителни мазнини, богати на симетрични мононенаситени
триглицериди от типа POP, POSt, StOSt*.
1.2. Да се смесват с какаовото масло във
всякакви пропорции и да са съвместими с
неговите физични свойства (точка на топене,
температура на кристализиране, степен на
топене, необходимост от фаза на темпериране).
1.3. Да са получени само чрез процеси на
рафиниране и/или фракциониране и изключващи ензимна модификация на триглицеридната структура.
2. Видовете растителни мазнини според
произхода, които могат да бъдат използвани,
са следните:
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Наименования на рас- Научни наименования
тителните мазнини
на растенията, от които
са получени
1. Масло от илипе, твър- Shorea spp.
да мазнина от Борнео
или Тенкауанг
2. Палмово масло
Elaeis guineensis, Elaeis
olifera
3. Масло от сал
Shorea robusta
4. Масло от ший
Butуrospеrmum parkii
5. Масло от кокум гурги Garcinia indica
6. Масло от ядки манго Mangifera indica

3. Употребата на кокосово масло се допуска
само за шоколадови продукти, предназначени
за влагане в сладолед и подобни замразени
продукти.
*Забележки:
P – палмитинова киселина
О – олеинова киселина
St – стеаринова киселина
6692

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда
за сортоизпитване, признаване, вписване и
отписване на сортовете растения във и от
Официалната сортова листа на Република
България (обн., ДВ, бр. 97 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 34 от 2014 г., бр. 48 от 2015 г., бр. 45
от 2016 г., бр. 45 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г.,
бр. 45 и 56 от 2019 г. и бр. 40 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 абревиатурата „UPOV“ се заменя
с „ЕС“.
2. В ал. 6, т. 1 думите „1 август за оранжерийните култури“ се заменят с „15 януари за
видовете растения, чието отглеждане налага
ползване на полиетиленови оранжерии“.
3. В ал. 7 думите „един месец“ се заменят
с „10 работни дни“.
4. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Когато се установят несъответствия
и/или непълноти в представената в заявлението информация, заявителят се уведомява
за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от
10 работни дни.“
§ 2. В чл. 16 думите „чл. 12, ал. 3“ се заменят с „чл. 13, ал. 5“.
§ 3. В чл. 18, ал. 1, т. 2 думата „ягодоплодни“ се заменя с „видове“.
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§ 4. В чл. 21, ал. 2 точка 1 се отменя.
§ 5. В чл. 27, ал. 3 думите „чл. 16“ се заменят с „чл. 22, ал. 2 от ЗППМ“.
§ 6. В чл. 34 думата „издаване“ се заменя
с „публикуване“.
§ 7. В чл. 35 се създава ал. 5:
„(5) За вписване на сорта в официалната
сортова листа за следващата година заявителят заплаща цена по ценоразписа по чл. 22,
ал. 2 от ЗППМ.“
§ 8. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Официалната сортова листа се публикува ежегодно на интернет страницата на
ИАСАС, допълва се периодично с признати за
вписване сортове и информацията се изпраща
за публикуване в каталозите на ЕС.“
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§ 9. В § 2 на допълнителните разпоредби
след думите „(ОВ, L 308 от 29.11.2019 г.)“
се добавя „Директива за изпълнение (ЕС)
2021/746 на Комиси я та от 6 май 2021 г.
за изменение на директиви 2003/90/ЕО и
2003/91/ЕО по отношение на протоколите
за изследване на някои сортове земеделски
растителни видове и зеленчукови видове, и
за изменение на Директива 2003/90/ЕО по
отношение на някои ботанически наименования на растения (ОВ, L 160, 7.5.2021 г.)“.
§ 10. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 1 в
т. 2 на ред „Забележка“ думите „официално
заверени“ се заменят със „заверени копия“.
§ 11. Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1

Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Протокол на CPVO

Festuca arundinacea Schreb.

Тръстиковидна власатка

TP 39/1 от 1.10.2015 г.

Festuca filiformis Pourr.

Финолистна власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca ovina L.

Овча власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca pratensis Huds.

Ливадна власатка

TP 39/1 от 1.10.2015 г.

Festuca rubra L.

Червена власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. Твърдолистна власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Lolium multiflorum Lam.

Многооткосен (италиански) райграс

TP 4/2 от 19.3.2019 г.

Lolium perenne L.

Английски райграс (пасищен)

TP 4/2 от 19.3.2019 г.

Lolium × hybridum Hausskn.

Хибриден райграс

TP 4/2 от 19.3.2019 г.

Pisum sativum L.(partim)

Фуражен грах

TP 7/2 ред. 3 от 6.3.2020 г.

Poa pratensis L.

Ливадна ливадина

TP 33/1 от 15.3.2017 г.

Vicia faba L.

Бакла

TP 8/1 от 19.3.2019 г.

Vicia sativa L.

Обикновен фий

TP 32/1 от 19.4.2016 г.

Brassica napus L., var. napobrassica Брюква
(L.) Rchb.

TP 89/1 от 11.3.2015 г.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Фуражна ряпа
Pers.

TP 178/1 от 15.3.2017 г.

Brassica napus L. (partim)

Рапица

TP 36/3 от 21.4.2020 г.

Cannabis sativa L.

Коноп

TP 276/1 частична ред. от
21.3.2018 г.

Glycine max (L.) Merr.

Соя

TP 80/1 от 15.3.2017 г.

Gossypium spp.

Памук

TP 88/2 от 11.12.2020 г.

Helianthus annuus L.

Слънчоглед

TP 81/1 от 31.10.2002 г.

Linum usitatissimum L.

Лен

TP 57/2 от 19.3.2014 г.

Sinapis alba L.

Бял синап

TP 179/1 от 15.3.2017 г.

Avena nuda L.

Голозърнест овес

TP 20/3 от 6.3.2020 г.

Avena sativa L . (вк л юч ва A. Овес и червен овес
byzantina K. Koch)

TP 20/3 от 6.3.2020 г.

Hordeum vulgare L.

Ечемик

TP 19/5 от 19.3.2019 г.

Oryza sativa L.

Ориз

TP 16/3 от 1.10.2015 г.

Secale cereale L.

Ръж

TP 58/1 от 31.10.2002 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. Сорго
bicolor

ТР 122/1 от 19.3.2019 г.
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Обикновено име на таксона

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. Суданка
drummondii (Steud.) de Wet ex
Davidse

С Т Р. 2 9
Протокол на CPVO
ТР 122/1 от 19.3.2019 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. Хибриди, получени от кръстосването на TP 122/1 от 19.3.2019 г.
bicolor x Sorghum bicolor (L.)
Sorghum bicolor subsp. bicolor и Sorghum bicolor
Moench subsp. drummondii (Steud.) subsp. Drummondii
de Wet ex Davidse
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Тритикале – хибриди, получени от кръс- TP 121/2 ред. 1 от 16.2.2011 г.
тосване на вид от рода Triticum и вид от
рода Secale
Triticum aestivum L. subsp. aestivum Пшеница обикновена

TP 3/5 от 19.3.2019 г.

Triticum turgidum L. subsp. durum Пшеница твърда
(Desf.) van Slageren

TP 120/3 от 19.3.2014 г.

Zea mays L.(partim)

Царевица

TP 2/3 от 11.3.2010 г.

Solanum tuberosum L.

Картофи

TP 23/3 от 15.3.2017 г.

Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).“
§ 12. Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 13, ал. 1
Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Методика на UPOV

Beta vulgaris L.

Кръмно цвекло

TG/150/3 от 4.11.1994 г.

Agrostis canina L.

Кучешка полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis gigantea Roth.

Гигантска полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis stolonifera L.

Издънкова (бяла) полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis capillaris L.

Обикновена полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Bromus catharticus Vahl

Овсига

TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Bromus sitchensis Trin.

Овсига

TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Dactylis glomerata L.

Ежова главица

TG/31/8 от 17.4.2002 г.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Хибриди, получени от кръстосване на ви- TG/243/1 от 9.4.2008 г.
дове от рода Festuca и видове от рода Lolium

Phleum nodosum L.

Тимотейка

TG/34/7 от 17.12.2020 г.

Phleum pratense L.

Ливадна тимотейка

TG/34/7 от 17.12.2020 г.

Lotus corniculatus L.

Звездан обикновен

TG/193/1 от 9.4.2008 г.

Lupinus albus L.

Бяла лупина

TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus angustifolius L.

Теснолистна лупина

TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus luteus L.

Жълта лупина

TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Medicago doliata Carmign.

Стройностъблена люцерна

TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Италианска люцерна

TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Крайбрежна люцерна

TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago lupulina L.

Люцерна хмеловидна

TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago murex Willd.

Кръглоплодна люцерна

TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago polymorpha L.

Изменчива люцерна

TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago rugosa Desr.

Набръчкана люцерна

TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago sativa L.

Обикновена люцерна

TG/6/5 от 6.4.2005 г.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Щитовидна люцерна

TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago truncatula Gaertn.

Отсеченолистна люцерна

TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago x varia T. Martyn

Хибридна люцерна

TG/6/5 от 6.4.2005 г.

Trifolium pratense L.

Детелина червена

TG/5/8 от 17.12.2020 г.

Trifolium repens L.

Детелина бяла

TG/38/7 от 9.4.2003 г.
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Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Методика на UPOV

Trifolium subterraneum L.

Подземна детелина

TG/170/3 от 4.4.2001 г.

Phacelia tanacetifolia Benth.

Фацелия

TG/319/1 от 5.4.2017 г.

Arachis hypogaea L.

Фъстъци

TG/93/4 от 9.4.2014 г.

Brassica juncea (L.) Czem

Синап

TG/335/1 от 17.12.2020 г.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Репица
Briggs

TG/185/3 от 17.4.2002 г.

Carthamus tinctorius L.

Сафлор

TG/134/3 от 12.10.1990 г.

Papaver somniferum L.

Мак

TG/166/4 от 9.4.2014 г.

Текстът на тези методики може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).

* Изпитване за сортове тютюн се извършва по методика на UPOV Nicotiana tabacum L. TG/195/1
от 17.04.2002 г.“

§ 13. Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 7
към чл. 14, ал. 1
Научно име на таксона
Allium cepa L. (лукова група)
Allium cepa L. (сборна група)
Allium fistulosum L.
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Allium schoenoprasum L.
Apium graveolens L.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Beta vulgaris L.
Beta vulgaris L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.

Обикновено име на таксона
Лук и шалот
Шалот
Лук батун
Праз
Чесън
Лук резанец
Листна и дръжкова целина
Кореновидна целина
Аспержи
Цвекло салатно, включително „Cheltenham“
Манголд
Листно зеле
Цветно зеле (карфиол)
Броколи
Брюкселско зеле
Алабаш
Савойско зеле, бяло главесто зеле и червено главесто зеле
Brassica rapa L.
Китайско зеле
Capsicum annuum L.
Пипер
Cichorium endivia L.
Къдраволистна и обикновена ендивия
Cichorium intybus L.
Индустриална цикория
Cichorium intybus L.
Широколистна цикория или италианска
цикория
Cichorium intybus L.
Цикория
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. Дини
et Nakai
Cucumis melo L.
Пъпеши
Cucumis sativus L.
Краставици и корнишони
Cucurbita maxima Duchesne
Тиква
Cucurbita pepo L.
Тиквички
Cynara cardunculus L.
Артишок и кардун
Daucus carota L.
Моркови и фуражни моркови
Foeniculum vulgare Mill.
Резене
Lactuca sativa L.
Салата

Протокол на CPVO
TP 46/2 от 1.4.2009 г.
TP 46/2 от 1.4.2009 г.
TP 161/1 от 11.3.2010 г.
TP 85/2 от 1.4.2009 г.
TP 162/1 от 25.3.2004 г.
TP 198/2 от 11.3.2015 г.
TP 82/1 от 13.3.2008 г.
TP 74/1 от 13.3.2008 г.
TP 130/2 от 16.2.2011 г.
TP 60/1 от 1.4.2009 г.
TP 106/1 от 11.3.2015 г.
TP 90/1 от 16.2.2011 г.
TP 45/2 ред. 2 от 21.3.2018 г.
TP 151/2 ред. 2 от 21.4.2020 г.
TP 54/2 ред. от 15.3.2017 г.
TP 65/1 ред. от 15.3.2017 г.
TP 48/3 ред. от 15.3.2017 г.
TP
TP
TP
TP
TP

105/1 от 13.3.2008 г.
76/2 ред. 2 от 21.4.2020 г.
118/3 от 19.3.2014 г.
172/2 от 1.12.2005 г.
154/1 ред. от 19.3.2019 г.

TP 173/2 от 21.3.2018 г.
TP 142/2 от 19.3.2014 г.
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

104/2 ред. от 21.4.2020 г.
61/2 ред. 2 от 19.3.2019 г.
155/1 от 11.3.2015 г.
119/1 ред. от 19.3.2014 г.
184/2 ред. от 6.3.2020 г.
49/3 от 13.3.2008 г.
183/1 от 25.3.2004 г.
13/6 ред. от 15.2.2019 г.
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Solanum lycopersicum L.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman
ex A. W. Hill
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim)
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Обикновено име на таксона
Домати
Магданоз

С Т Р. 3 1
Протокол на CPVO
TP 44/4 ред. 4 от 21.4.2020 г.
TP 136/1 от 21.3.2007 г.

Многоцветен фасул
TP 9/1 от 21.3.2007 г.
Фасул пешак и фасул вейков
TP 12/4 от 27.2.2013 г.
Грах набръчкан, грах кръглозърнест и TP 7/2 ред. 3 от 6.3.2020 г.
грах захарен
Raphanus sativus L.
Репички и черна ряпа
T P 6 4/ 2 к о р и г. р е д . о т
11.3.2015 г.
Rheum rhabarbarum L.
Ревен
TP 62/1 от 19.4.2016 г.
Scorzonera hispanica L.
Черен корен
TP 116/1 от 11.3.2015 г.
Solanum melongena L.
Патладжан
TP 117/1 от 13.3.2008 г.
Spinacia oleracea L.
Спанак
TP 55/5 ред. 3 от 6.3.2020 г.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Полска салата
TP 75/2 от 21.3.2007 г.
Vicia faba L. (partim)
Бакла
TP 206/1 от 25.3.2004 г.
Zea mays L. (partim)
Захарна царевица и пуклива царевица
TP 2/3 от 11.3.2010 г.
Solanum habrochaites S. Knapp Подложки домати
TP 294/1 ред. 4 от 21.4.2020 г.
& D. M . S p o o n e r ; So l a n u m
lycopersicum L . x Solanum
habrochaites S. Knapp & D.M.
Spooner; Solanum lycopersicum
L. x Solanum peruvianum (L.)
Mill.; Solanum lycopersicum L. x
Solanum cheesmaniae (L. Ridley)
Fosberg; Solanum pimpinellifolium
L. x Solanum habrochaites S. Knapp
& D.M. Spooner
Cucurbita maxima Duchesne x Междувидови хибриди от Cucurbita maxima TP 311/1 от 15.3.2017 г.
Cucurbita moschata Duchesne
Duchesne × Cucurbita moschata Duchesne за
използване като подложки

Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).“
§ 14. В приложение № 13 към чл. 21, ал. 1
на ред 52 в колона трета „третирани (g)“
числото „2000“ се заменя с „600 (за влакно)
1500 бр. семена (за фураж и храна)“.
§ 15. В Приложение № 14 към чл. 35, ал. 1
т. 4 се изменя така:
„4. Описание на основните характеристики
на сорта (групи по ранозрялост и качество,
качествена характеристика, функционално
направление, специфични изисквания при
отглеж дане и прибиране, устойчивост на
вредни организми и продукти за растителна
защита и др.):“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 16. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови
видове, започнали преди 1 януари 2022 г., се
прилагат приложения № 4 и 5 към чл. 13, ал. 1
и приложение № 7 към чл. 14, ал. 1 в техните
варианти, приложими преди изменението им
с настоящата наредба.
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 11, 12 и 13, които влизат в
сила от 1 януари 2022 г.

6301

Министър:
Христо Бозуков

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите
лица (обн., ДВ, бр. 50 от 2015 г.; изм., бр. 28
от 2016 г. и бр. 82 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се създава т. 4:
„4. правото на достъп до Информационната
система „Единен регистър на вещите лица“ и
данните, които се въвеждат в нея.“
§ 2. В чл. 16, ал. 2 думите „чл. 7, т. 3“ се
заменят с „чл. 7, ал. 2, т. 3“.
§ 3. Създава се глава шеста с чл. 38 – 44:
„ Г л а в а
ш е с т а
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕДИНЕН
РЕГИСТЪР НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА“
Чл. 38. (1) Министерството на правосъдието
поддържа Информационна система „Единен
регистър на вещите лица“.
(2) Информационната система „Единен
регистър на вещите лица“ съдържа данни
за вещите лица от утвърдените списъци по
чл. 398, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт
и се състои от публична и непублична част.
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(3) Публичната част на Информационната
система съдържа следните данни за вещите
лица:
1. три имена на вещото лице;
2. научна степен или академична длъжност
на вещото лице, ако е налице такава;
3. специалност/специални знания на вещото лице в съответната област на науката,
изкуството, техниката и други;
4. съдебен район на вещото лице;
5. образование и компетенции на вещото
лице.
(4) Непубличната част на Информационната система съдържа следните поверителни
данни за вещите лица:
1. единен граждански номер на вещото лице;
2. номер на карта на вещото лице;
3. адрес, телефон, електронна поща на
вещото лице;
4. допълнителни данни за образованието
на вещото лице;
5. допълнителна информация за вещото
лице, включително за дейността на вещото
лице по изготвяне на експертни заключения.
(5) Данните се въвеждат в регистъра по разпореждане на съответните административни
ръководители в органите на съдебната власт
незабавно след утвърждаването на списъците.
(6) Достъпът до данните по ал. 3 се предоставя и чрез информационната система
за обмен на удостоверителна и справочна
информация RegiX.
(7) Информационната система поддържа
автоматизирани интерфейси за осигуряване
на свободен публичен достъп до информацията по ал. 3 в машиночетим отворен формат,
включително чрез ежегодното є публикуване в
портала за отворени данни по реда на Закона
за достъп до обществена информация и в съответствие с Наредбата за общите изисквания
към информационните системи, регистрите и
електронните административни услуги, приета
с Постановление № 3 на Министерския съвет
от 2017 г. (ДВ, бр. 5 от 2017 г.).
Чл. 39. (1) Достъпът до Информационната
система „Единен регистър на вещите лица“
е свободен.
(2) Публичните потребители на Информационната система „Единен регистър на
вещите лица“ имат достъп до публичната част
от данните за вещите лица и до образците
от документи, които се използват за кандидатстване или за промени във вписаните
обстоятелства.
Чл. 40. (1) Служебен достъп до Информационната система „Единен регистър на вещите
лица“ имат:
1. служители на Министерството на правосъдието, определени със заповед на министъра
на правосъдието;
2. съдебни регистратори, определени от
административни ръководители на органите
на съдебната власт, за чиито съдебни райони
се съставят списъци на вещи лица;
3. съдиите, прокурорите и следователите;
4. вещите лица.
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(2) Служебен достъп до Информационната
система се осигурява чрез хоризонталната
система еАвтентикация, разработена и поддържана от Държавна агенция „Електронно
управление“.
Чл. 41. Служителите по чл. 40, ал. 1, т. 1
чрез потребителско име и парола имат достъп до Информационната система и право да
извършват справки по досиетата на вещите
лица от всички списъци за територията на
цялата страна.
Чл. 42. Съдебните регистратори по чл. 40,
ал. 1, т. 2 чрез потребителско име и парола
имат достъп до данните на вещите лица в
съответния съдебен район и права да ги
въвеждат или актуализират незабавно след
у твърж даването на списъците по чл. 398,
ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт. Те са
длъжни в срока по чл. 15, ал. 3 да актуализират електронните досиета на вещите лица.
Чл. 43. Съдиите, прокурорите и следователите чрез потребителско име и парола имат
достъп до досиетата на вещите лица от всички
списъци за територията на цялата страна.
Чл. 44. Вещите лица чрез потребителско
име и парола имат достъп до своето досие.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. До 1 март 2022 г. лицата по чл. 42
привеждат в съответствие с тази наредба
електронните досиета на вещите лица в Информационната система „Единен регистър на
вещите лица“.
§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 април
2022 г. с изключение на § 4, който влиза в
сила от деня на обнародването є в „Държавен
вестник“.
Министър:
Янаки Стоилов
6308

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен
превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 107
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г.; изм.,
бр. 63 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2009 г.,
бр. 46 от 2011 г.; доп., бр. 44 от 2013 г.; изм.
и доп., бр. 24 от 2015 г., бр. 78 от 2017 г.,
бр. 55 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 10а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Прегледите и проверките“ се заменят с „Одобрението на типа,
прегледите и проверките“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Одобрението на типа, прегледите и
проверките по ал. 1 се извършват от нотифициран орган в съответствие с обхвата на
нотификацията му.“
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§ 2. В чл. 10б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Прегледите и проверките“ се заменят с „Одобрението на типа,
прегледите и проверките“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Одобрението на типа, прегледите и
проверките по ал. 1 се извършват от нотифициран орган в съответствие с обхвата на
нотификацията му.“
§ 3. Създава се чл. 10в:
„Чл. 10в. (1) Одобрението на типа, прегледите и проверките на вагон-цистерни,
подвижни цистерни, контейнер-цистерни и
касамобили, чиито корпуси на цистерни са
изработени от метал, както и на вагони-батерии и МЕГК се извършват по реда, определен
в Глава 6.8 от RID.
(2) Одобрението на типа, прегледите и
проверките по ал. 1 се извършват от нотифициран орган в съответствие с обхвата на
нотификацията му.“
§ 4. В § 2 от заключителните разпоредби
съюзът „и“ пред думите „Директива (ЕС)
2018/1846“ се заличава и се поставя запетая,
а в края на текста се добавя „и Делегирана
директива (ЕС) 2020/1833 на Комисията от
2 октомври 2020 г. за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета с оглед
на адаптирането към научно-техническия
прогрес (OB, L 408/1, 4/12/2020)“.
Министър:
Христо Алексиев
6300

Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане
на национална процедура за достъп до пазара
на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни
линии, договорени съгласно международни
договори на Република България с държави
извън Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 8 от
2010 г.; попр., бр. 11 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 7 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2 запетаята след думата „права“
и думите „като ограничения на честотите на
експлоатация, предлагания капацитет или
броя на пунктовете на опериране“ се заменят
със „за честотите на експлоатация на линията
или за предлагания капацитет“.
§ 2. В чл. 8, ал. 5, изречение второ думите
„датата на провеждане на конкурса“ се заменят с „датата на отваряне на заявленията“.
§ 3. В чл. 9, ал. 2 след думите „входящ
регистър“ се добавя „на ГД „ГВА“.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „10 дни след приключване“
се заменят с „3 дни след изтичане“.
2. В ал. 4, т. 3 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“
се заменят със „Закона за противодействие
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на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество“.
§ 5. В чл. 12, ал. 6 думите „10 дни“ се
заменят с „5 дни“.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „10-дневен“ се заменя с
„5-дневен“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато се установи, че някои от документите по чл. 10 не са представени, комисията изпраща уведомление до кандидата и
му предоставя възможност да ги представи
в 5-дневен срок от датата на получаване на
уведомлението.“
§ 7. В чл. 19, ал. 2 думите „при условията
на“ се заменят с „по“.
§ 8. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения:
1. Точка 6 се отменя.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. „Търговски права“ са права за назначаване на въздушни превозвачи за експлоатиране
на редовна/и въздушна/и линия/и за превоз
на пътници, товари и поща, договорена/и по
силата на международно споразумение с трета
страна, права за предоставяне на капацитет
или честоти на опериране.“
Министър:
Христо Алексиев
6332

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 22 от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър (обн., ДВ, бр. 62 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2012 г.; бр. 93 от
2015 г., бр. 81 и 103 от 2016 г., бр. 21 от 2017 г.,
бр. 37 от 2018 г., бр. 42 и 100 от 2019 г., бр. 18
от 2020 г.; доп., бр. 101 от 2020 г.; изм. и доп.,
бр. 110 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 3 след думите „по реда на
чл. 21 – 23“ се поставя запетая и се добавя „а
физическите лица – информация и по чл. 21а“.
§ 2. В чл. 17, ал. 2 след думите „по тази
наредба“ се поставя запетая и се добавя „както и за спазване изискванията за защита на
личните данни“.
§ 3. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) Всяко физическо лице има
право да поиска от Българската народна банка
информация за институциите по чл. 4, ал. 1,
осъществили достъп до личните му данни,
съгласно чл. 15, пар. 1, буква „в“ от Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО.
(2) За предоставянето на информацията
по ал. 1 се прилагат съответно чл. 21, ал. 2,
чл. 22, ал. 1, 2, 5 – 8, чл. 23 и чл. 28, ал. 1,
т. 10, ал. 2 и 4.“
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§ 4. В чл. 22, ал. 8 в думите „чл. 28, ал. 1,
т. 7 – 9“ цифрата „9“ се заменя с „10“.
§ 5. В чл. 23, ал. 4 в думите „чл. 28, ал. 1,
т. 7 – 9“ цифрата „9“ се заменя с „10“.
§ 6. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 10:
„10. за информация по чл. 21а, ал. 1 в срок
до 7 работни дни – 2 лв.“
2. В ал. 5 думите „се преустановява“ се
заменят с „БНБ може да преустановява“, а
думите „се въвежда“ се заменят с „може да
въвежда“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните
институции и е приета с Решение № 326 от
20.10.2021 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
Управител:
Димитър Радев
6352

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 29 септември 2016 г. за Регистъра на
банковите сметки и сейфове (обн., ДВ, бр. 81
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2016 г., бр. 14
и 49 от 2017 г., бр. 37 от 2018 г., бр. 42 и 100
от 2019 г.; доп., бр. 18 от 2020 г.; изм. и доп.,
бр. 48 от 2020 г.; доп., бр. 101 от 2020 г.; изм.
и доп., бр. 61 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 1 след думите „информация
в регистъра“ се поставя запетая и се добавят
думите „както и за спазване на изискванията
за защита на личните данни“, след които се
поставя запетая.
§ 2. В чл. 12, ал. 10 след думите „чл. 16,
ал. 1, т. 6 – 8“ се добавя „и т. 10“.
§ 3. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) Всяко физическо лице има
право да поиска от Българската народна банка
информация за лицата по чл. 56а, ал. 3, т. 10
от ЗКИ, осъществили достъп до личните
му данни, съгласно чл. 15, пар. 1, буква „в“
от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и
относно свободното дви жение на так ива
данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.
(2) За предоставянето на информацията по
ал. 1 се прилагат съответно чл. 12, ал. 2 – 4,
7 – 10, чл. 13 и чл. 16, ал. 1, т. 10, ал. 2 и 7.“
§ 4. В чл. 13, ал. 3 след думите „в чл. 16,
ал. 1, т. 6 – 8“ се добавя „и т. 10“.
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 10:
„10. за информация по чл. 12а, ал. 1 в срок
до 7 работни дни – 2 лв.“
2. В ал. 8 думите „се преустановява“ се
заменят с „БНБ може да преустановява“, а
думите „се въвежда“ се заменят с „може да
въвежда“.
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Заключителна разпоредба
§ 6. Тази наредба се издава на основание чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните
институции и е приета с Решение № 326 от
20.10.2021 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
Управител:
Димитър Радев
6353

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 16 от 29 март 2018 г. за издаване на
лицензи и одобрения, за вписване в регистъра
по чл. 19 от Закона за платежните услуги и
платежните системи и за изискванията към
дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента (обн.,
ДВ, бр. 32 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 21 от
2019 г., бр. 38 от 2020 г. и бр. 23 от 2021 г. )
§ 1. В чл. 12а, ал. 2 след думите „календарната година“ се поставя запетая, добавя
се „както и информация за подлежащите на
защита средства на ползватели на платежни
услуги към края на съответното тримесечие“
и се поставя запетая.
§ 2. В чл. 35, ал. 1, т. 8, буква „е“ числото
„61“ се заменя с „59“.
§ 3. Член 61 се отменя.
§ 4. В чл. 61а навсякъде числата „10, 29,
60 и 61“ се заменят с „10, 29 и 60“.
§ 5. В чл. 68 навсякъде думите „незабавни
плащания“ се заменят с „плащания, базирани на SEPA схеми на Европейския платежен
съвет“ и се поставя запетая.
§ 6. Създава се чл. 69а:
„Сетълмент с предварително осигурени средства по специална сметка в РИНГС на системен
оператор на платежна система
Чл.69а. За сетълмент на нареждания за
превод в левове, базирани на SEPA схеми
на Европейския платежен съвет, се прилага
съответно чл. 148б от Закона за платежните
услуги и платежните системи.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Участниците в платежните системи
с окончателност на сетълмента предоставят
в управление „Банково“ на БНБ в срок до
31 януари 2022 г. по установения ред последен
отчет по чл. 61 с данни за четвъртото тримесечие на 2021 г.
§ 8. Тази наредба се издава на основание
чл. 23, ал. 5, чл. 135, ал. 2, чл. 145, ал. 5 и
чл. 155 от Закона за платежните услуги и
платежните системи, приета е с Решение
№ 328 от 20.10.2021 г. на Управителния съвет
на Българска народна банка и влиза в сила от
деня на обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение на § 3 и 4, които влизат
в сила от 1 януари 2022 г.
Управител:
Димитър Радев
6354
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
ПРАВИЛА

за използване на радиочестотния спектър за
електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби след издаване на разрешение
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Правилата определ ят услови ята
за използване на радиочестотния спектър,
вк лючително тех ническ ите парамет ри за
работа на електронни съобщителни мрежи
от спътникови радиослужби след издаване
на разрешение.
Чл. 2. Правилата определят условията за
работа на електронните съобщителни мрежи
от следните радиослужби:
1. неподвижна-спътникова;
2. подвижна-спътникова;
3. радиоразпръскване-спътниково;
4. изследване на Земята-спътниково;
5. космическа експлоатация.
Чл. 3. Използването на радиочестотния
спектър от мрежите по чл. 1 е при спазване
изискванията на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, на
Радиорегламента и съответните документи
на Международния съюз по далекосъобщения
(МСД).
Ч л. 4. (1) Елек т ронни те съобщ и телни
мрежи по чл. 1 могат да използват спътников
капацитет от спътникови системи, регистрирани в МСД, в съответствие с процедурите
на Радиорегламента.
(2) Електронните съобщителни мрежи по
чл. 1 могат да използват спътников капацитет от спътникови системи, които не са
регистрирани в МСД, само когато в процеса
на международна координация България не е
изразила несъгласие към използването на тези
системи или е предоставила своето съгласие.
В случай на изразено несъгласие електронните съобщителни мрежи по чл. 1 могат да
използват спътников капацитет от спътникови
системи, които не са регистрирани в МСД за
срок не по-дълъг от една година.
(3) Електронните съобщителни мрежи по
чл. 1 могат да използват спътников капацитет от спътникови системи по ал. 2 само
при условие, че не причиняват смущения
към други мрежи, работещи по правилата на
Радиорегламента.
Раздел II
Условия за използване на радиочестотния
спектър и технически параметри
Чл. 5. Радиочестотните ленти и техническите параметри на мрежите по чл. 1 са
посочени в приложение № 1.
Чл. 6. (1) Международната координация и
регистрация на електронните съобщителни
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мрежи по чл. 1 е в съответствие с изискванията и процедурите на Радиорегламента.
(2) Взаимодействието със заинтересованите
предприятия при провеждане на международната координация и регистрация се извършва
при спазване на правилата по чл. 127, ал. 2
от Закона за електронните съобщения.
Чл. 7. При използването на радиочестотния
спектър се спазват стандартите и стандартизационните документи, посочени в приложение
№ 2, и всички действащи в Република България
стандарти и стандартизационни документи,
приложими за мрежите по чл. 1.
Чл. 8. При изграждане на земните станции
трябва да се осигури разположение на антената без закритие към спътника в близката
и далечната зона в посоката на излъчване на
антената.
Чл. 9. (1) Използването на радиосъоръженията трябва да е в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
радиосъоръжения, Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието за
електромагнитна съвместимост и Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на електрически съоръжения,
предназначени за използване в определени
граници на напрежението.
(2) Радиосъоръженията се монтират, поддържат и използват само по начин и предназначение, определени от производителя,
така че както при нормална работа, така и
в условията на неизправност да са гарантирани здравето и безопасността на хората и
на домашните животни и защита на вещите.
(3) Не се допускат:
1. изменение на техническите параметри на
радиосъоръженията спрямо тези, определени
от производителя;
2. електронни съобщения, които съдържат
заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ,
бедствие, авария, злополука или тревога.
Чл. 10. (1) При използването на радиочестотния спектър трябва да се спазват нормите и изискванията за защита на населението
от вредното въздействие на електромагнитни
полета в съответствие с Наредба № 9 от
1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и
определяне на хигиенно-защитни зони около
излъчващи обекти.
(2) Лицата трябва да предприемат мерки
за намаляване до минимум на риска за населението от вредните електромагнитни полета
и излъчвания, като разполагат електронните
съобщителни устройства на такива места,
където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.
(3) В случай че електромагнитните изл ъчвани я, вследст вие експ лоатаци я та на
електронните съобщителни устройства, превишат определените в съответните стандарти
гранични стойности, лицата се задължават да
ги приведат в съответствие възможно най-
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бързо или ако това е невъзможно, да спрат
използването на засегнатите устройства.
(4) При възникване на проблем, свързан
с електромагнитната съвместимост, лицата правят за своя сметка предписаните от
Комисията за регулиране на съобщенията
промени в местоположението и параметрите
на електронните съобщителни устройства.
(5) В случай че превишаването на граничните стойности на електромагнитните
излъчвания е в резултат от работата на две
или повече устройства, разположени в непосредствена близост едно до друго, и при тяхната
работа, преди инсталирането на последното
не се наблюдава превишаване на граничните
стойности, то лицето, инсталирало най-късно
устройството, трябва да осигури такива условия, при които не се превишават граничните
стойности на електромагнитните излъчвания
или да преустанови работата на устройството.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. „Електронна съобщителна мрежа от неподвижна-спътникова радиослужба“ е мрежа
от земни станции, представляващи част от
наземната компонента на една или повече
спътникови електронни съобщителни системи от неподвижна-спътникова радиослужба.
2. „Електронна съобщителна мрежа от подвижна-спътникова радиослужба“ е част от наземната компонента на спътникова електронна
съобщителна система от подвижна-спътникова
радиослужба, състояща се от една или повече
земни станции и/или спътникови терминали.
3. „Електронна съобщителна мрежа от радиослужба изследване на Земята-спътниково“
е мрежа от земни станции, представляващи
част от наземната компонента на една или
повече спътникови електронни съобщителни
системи от радиослужба изследване на Земята-спътниково.
4. „Електронна съобщителна мрежа от
радиослужба космическа експлоатация“ е
мрежа от земни станции, представляващи част
от наземната компонента на една или повече
спътникови електронни съобщителни системи
от радиослужба космическа експлоатация.
5. „Земна станция“ е станция от спътникова
радиослужба, разположена на земната повърхност и предназначена за осъществяване на
електронни съобщения с една или повече спътникови станции от една спътникова система.
6. „Спътников терминал“ е малка земна станция от неподвижна-спътникова радиослужба
или крайно електронно съобщително устройство от подвижна-спътникова радиослужба.
7. „CGC (Complementary Ground Components)“
са „допълнителни наземни компоненти“ на
Интегрираната мобилна спътникова система,
представляващи наземно базирани станции,
използвани във фиксирано местоположение,
с цел да се подобри възможността за из-
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ползване на мобилните спътникови услуги
в географските зони на покритие на спътниковите системи, където съобщенията с една
или повече спътникови станции не могат да
бъдат осигурени с необходимото качество.
8. „MSS (Mobile Satellite Service)“ е подвижна-спътникова радиослужба.
9. „FSS (Fixed Satellite Service)“ е неподвижна-спътникова радиослужба.
10. „EESS (earth exploration satellite service)“
e радиослужба за изследване на Земята-спътниково.
11. „SO (space operations)“ е радиослужба
космическа експлоатация.
12. „BSS (broadcasting-satellite service)“ е
радиослужба радиоразпръскване-спътниково.
13. „HDFSS (High Density FSS, High Density
Applications in the FSS)“ е концепция за широколентови съобщителни спътникови приложения, осигуряваща възможност за достъп
до голям обхват широколентови съобщителни
услуги.
14. „Фидерна линия“ – радиовръзка в обхватите на неподвижна спътникова радиослужба
в посоките „Земя-космос“ или „космос-Земя“,
която пренася сигнали за спътникова система
от друга радиослужба – най-често подвижнаспътникова радиослужба или радиоразпръскване-спътниково.
15. „Интегрирана мобилна спътникова система“ е спътникова система от радиослужба
подвижна-спътникова, включваща най-малко
една спътникова станция от подвижна-спътникова радиослужба и/или CGC.
16. „HDTV (High Definition Television)“ е
телевизия с висока разделителна способност.
17. „e.i.r.p.“ е еквивалентна изотропно излъчена мощност.
§ 2. Правилата въвеждат разпоредбите на:
1. Решен ие на Европейската ком иси я
2007/98/ЕО от 14 февруари 2007 г. относно
хармонизиране на използването на радиочестотния спектър в честотния обхват от
2 GHz за въвеждането на системи, предоставящи мобилни спътникови услуги.
2. Решение на Европейския парламент и
на Съвета 2008/626/ЕО от 30 юни 2008 г. относно подбора и издаването на разрешения за
системите, предоставящи мобилни спътникови
услуги (МСУ).
Заключителни разпоредби
§ 3. Правилата се приемат на основание
чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.
§ 4. Техническите изисквания за работа на
електронни съобщителни мрежи от радио
служби неподвижна-спътникова, подвижнаспътникова и съоръженията, свързани с тях,
приети с Решение № 1475 от 20 декември 2007 г.
на Комисията за регулиране на съобщенията
(ДВ, бр. 8 от 2008 г.), се отменят.
Председател:
Иван Димитров

EESS, Земя-космос

401-402 MHz
402-403 MHz
1518-1525 MHz

MSS, Земя-космос
MSS, космос-Земя
MSS, Земя-космос

1613.8-1626.5 MHz

1670-1675 MHz

Забележка 3

Забележка 3

Забележка 3

Забележка 3

Забележка 3

ECC/DEC/(09)02

ECC/DEC/(04)09

ERC/DEC/(99)06

Използването на лентата за MSS (кос- ECC/DEC/(09)02
мос-Земя) е на вторична основа.
Без право на ползване за фидерни
линии освен в изключителни случаи.
В лентата 1626.5-1645.5 MHz приоритет
имат съобщенията на Глобалната морска система за бедствие и безопасност
(GMDSS).
ECC/DEC/(04)09

Без право на ползване за фидерни
линии освен в изключителни случаи.
В лентата 1530-1544 MHz приоритет
имат съобщенията на Глобалната морска система за бедствие и безопасност
(GMDSS).

Само за негеостационарни системи.

EN
EN
EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

301
301
301
301
301
301

301
301
301
301

301
301
301
301
301
301
301

489-1
489-20
489-1
489-20
489-1
489-20

489-1
489-20
489-1
489-20

721
489-1
489-20
721
489-1
489-20
489-1

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

БДС
БДС
БДС
БДС

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

БДС EN 301 721
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20

Приложими
стандарти
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MSS, Земя-космос

MSS, Земя-космос

1610-1613.8 MHz

1626.5-1645.5 MHz
1646.5-1660.5 MHz

MSS, космос-Земя

1525-1544 MHz
1545-1559 MHz

Забележка 3

Забележка 3

MSS, космос-Земя
SO, космос-Земя

400.15-401 MHz

Приложими
документи на европейски организации

Използването на лента
ERC/DEC/(99)06
137-138 MHz за MSS се ограничава само
до негеостационарни системи.
Използването на лента
137.825-138 MHz за MSS е на вторична
основа.
Само за негеостационарни системи. ERC/DEC/(99)06

Допълнителни регулаторни
параметри

ДЪРЖАВЕН

MSS, космос-Земя

Забележка 3

148.0-150.05 MHz
MSS, Земя-космос
399.90-400.05 MHz MSS, Земя-космос

Коментар

Забележка 3

Радиослужба,
посока

MSS, космос-Земя
SO, космос-Земя

137-138 MHz

Радиочестотна
лента

Технически параметри на електронните съобщителни мрежи от спътникови радиослужби

Приложение № 1
към чл. 5
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SO, космос-Земя
EESS, космос-Земя
MSS, космос-Земя Забележка 3
FSS, космос-Земя

FSS, космос-Земя

FSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос

2483.5-2500 MHz
3400-4200 MHz

4500-4800 MHz

5725-5850 MHz

5850-6700 MHz

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента

ECC/DEC/(09)02

Решение на Европейската комисия 2007/98/
ЕО
Решение на Европейския парламент и на
Съвета 626/2008/EО
ECC/DEC/(06)09

Решение на Европейската комисия 2007/98/
EО
Решение на Европейския парламент и на
Съвета 626/2008/EО
ECC/DEC/(06)09

Приложими
документи на европейски организации

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN
EN
EN

301
301
302
302
302
301
301
302

302
302
302
302
301
301

489-1
489-12
574-1
574-2
574-3
489-1
489-20
583

574-1
574-2
574-3
583
489-1
489-20

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301

443
926
489-1
489-12
926
489-1
489-12
489-1
489-12
443
489-1
489-12

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Приложими
стандарти
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2200-2290 MHz

CGC с e.i.r.p., равна или по-голяма от
24 dBW, се въвеждат в експлоатация,
след като станат неразделна част от
издадено от Комисията за регулиране
на съобщенията разрешение.
За CGC с e.i.r.p., по-малка от 24 dBW, се
предоставя списък с местоположението
и техническите параметри на Комисията за регулиране на съобщенията два
пъти годишно.
Изискването към маските на e.i.r.p.
за CGC на границите на блоковете са
съгласно БДС EN 302 574-1, БДС EN
302 574-2, БДС EN 302 574-3.

Допълнителни регулаторни
параметри
38

2170-2200 MHz

SO, Земя-космос
EESS, Земя-космос
MSS, космос-Земя Интегрирана мобилна спътникова система
Забележка 3

2025-2110 MHz

Интегрирана мобилна спътникова система
Забележка 3

Коментар

MSS, Земя-космос

Радиослужба,
посока

1980-2010 MHz

Радиочестотна
лента
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FSS, Земя-космос
космос-Земя

FSS, Земя-космос
космос-Земя

FSS, космос-Земя

FSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос
EESS, космос-Земя

FSS, космос-Земя
Земя-космос
MSS, космос-Земя

BSS
FSS, космос-Земя

FSS, космос-Земя
Земя-космос

FSS, Земя-космос

6925-7075 MHz

7250-7750 MHz

7900-8025 MHz

8025-8400 MHz

10.70-11.70 GHz

11.70-12.5 GHz

12.50-12.75 GHz

12.75-13.25 GHz

Радиослужба,
посока

6700-6925 MHz

Радиочестотна
лента

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента.

Забележка 1

Плана по Приложение 30 на Радиорегламента.
Използването за FSS се ограничава до
негеостационарни системи.

EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN
301
301
301
301

301
301
301
301

926
443
489-1
489-12

926
443
489-1
489-12

926
489-1
489-12
489-20

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
EN 303 981

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
EN 303 981

БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
EN 303 981

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС
БДС
БДС
БДС

БДС
БДС
БДС
БДС

Приложими
стандарти
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Забележка 3

Забележка 3

Приложими
документи на европейски организации

Плана по Приложение 30В на Радио- ERC/DEC/(00)08
регламента в лентите 10.70-10.95 GHz и
11.20-11.45 GHz.
Фидерни линии за радиоразпръскванеспътниково.
Използването на лента
10.70-10.95 GHz за MSS е на вторична
основа.

Радиочестотната лента 7900-8025 MHz
(Земя-космос) може да се използва и
за MSS на първична основа по силата
на споразумение съгласно чл. 9.21 от
Радиорегламента.

Радиочестотната лента 7250-7375 MHz
(космос-Земя) може да се използва и
за MSS на първична основа по силата
на споразумение съгласно чл. 9.21 от
Радиорегламента.

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента в лента 6925-7025 MHz.
Фидерни линии за негеостационарни
спътникови системи от МSS.

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента в лента 6725-6925 MHz

Допълнителни регулаторни
параметри
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Забележка 3

Забележка 3

Коментар
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FSS, космос-Земя

FSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос
МSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос
МSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос
космос-Земя

FSS, космос-Земя
Земя-космос

FSS, космос-Земя
Земя-космос

13.75-14.00 GHz

14.00-14.25 GHz

14.25-14.5 GHz

14.50-14.75 GHz

17.3-17.7 GHz

17.7-18.1 GHz

18.1-18.4 GHz

Радиослужба,
посока

13.40-13.65 GHz

Радиочестотна
лента

Използването на лентата от FSS (Зе- ERC/DEC/(00)07
мя-космос) се ограничава до фидерни
линии на геостационарните спътникови
системи в радиослужба радиоразпръскване-спътниково.
Забележка 1
Забележка 2

926
489-1
489-12

926
489-1
489-12
489-20

926
489-1
489-12
926
489-1
489-12
926
489-1
489-12
489-20

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
EN 303 699

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
EN 303 699

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
EN 303 699

БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
EN 303 981
БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
EN 303 981
БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301

Приложими
стандарти

ДЪРЖАВЕН

Некоордини рани и
координирани земн и с та н ц и и (неко ординираните земни
станции са в посока
космос-Земя)
Забележка 3
Некоордини рани и
координирани земн и с та н ц и и (неко ординираните земни
станции са в посока
космос-Земя)
Забележка 3

Лентата може да се
ползва от HDFSS
Забележка 3

Приложими
документи на европейски организации

Използването на лентата за връзки,
различни от фидерни линии за радиослужба радиоразпръскване-спътниково, се ограничава до геостационарни
спътници.
Плана по Приложение 30А на Радио- ECC/DEC/(05)08
регламента.
FSS (Земя-космос) за геостационарни
системи се ограничава до фидерни линии за радиоразпръскване-спътниково.
Забележка 2
FSS (Земя-космос) за геостационарни ERC/DEC/(00)07
системи се ограничава до фидерни линии за радиоразпръскване-спътниково.
Забележка 1
Забележка 2

Използването за MSS е на вторична
основа.
Забележка 1

Използването за MSS е на вторична
основа.
Забележка 1

Забележка 1

Допълнителни регулаторни
параметри
40

Забележка 3

Забележка 3

Коментар

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 91

FSS, космос-Земя

FSS, космос-Земя
Земя-космос

FSS, космос-Земя
МSS, космос-Земя

BSS
FSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос
МSS, космос-Земя

FSS, Земя-космос
МSS, Земя-космос

FSS, космос-Земя

19.3-19.7 GHz

19.70-21.20 GHz

21.4-22 GHz
24.65-25.25 GHz

27.5-29.5 GHz

29.50-30.00 GHz

30.00- 31.00 GHz

37.50-39.50 GHz

Радиослужба,
посока

18.4-19.3 GHz

Радиочестотна
лента

Приложими
документи на европейски организации

ECC/DEC/(05)08

Н е к о о р д и н и р а н и Забележка 2
земни станции

ERC/DEC/(00)02

Фидерни линии за радиоразпръскване- ECC/DEC/(05)01
спътниково.
Използването на радиочестотна лента
29.1-29.5 GHz (Земя-космос) за FSS се
ограничава до геостационарни спътникови системи и фидерни линии за
негеостационарни спътникови системи
в MSS радиослужба.
Обхватът е разделен честотно с неподвижна радиослужба.
Забележка 1
Лентата може да се Фидерни линии за радиоразпръскване- ECC/DEC/(05)08
ползва от HDFSS
спътниково.
Използването на радиочестотна лента
Забележка 3
29.5-29.9 GHz за MSS е на вторична
основа.
Забележка 1

Забележка 1

Негеостационарните системи
ERC/DEC/(00)07
18.4-18.6 GHz са без право на защита
спрямо геостационарните.
Забележка 2
FSS (Земя-космос) в лента
ERC/DEC/(00)07
19.3-19.6 GHz (Земя-космос) се ограничава до фидерни линии за MSS.
Забележка 2

Допълнителни регулаторни
параметри

489-1
489-12
489-1
489-12

926
489-1
489-12
489-20

926
489-1
489-12

926
489-1
489-12

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN

301
301
301
301
301

489-1
489-12
489-20
489-1
489-12

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-20
EN 303 699

БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
EN 303 699

БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
EN 303 699

БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
EN 303 699
БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
EN 303 699

Приложими
стандарти

ДЪРЖАВЕН

Радиочестотни ленти
2 7. 50 -2 7. 818 5 GH z ,
28.4545-28.9385 GHz
и 29.4625-29.5 GH z
могат да се използват
от некоординирани
земни станции
Забележка 3

HDTV системи

Некоордини рани и
координирани земни
станции
Забележка 3
Некоордини рани и
координирани земн и с та н ц и и (неко ординираните земни
станции са в посока
космос-Земя)
Забележка 3
Лен тата 19.70 -20.20
GHz може да се ползва от HDFSS
Забележка 3

Коментар
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ВЕСТНИК
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BSS

FSS, Земя-космос

MSS

FSS, Земя-космос

FSS, космос-Земя
Земя-космос

FSS, Земя-космос

FSS, космос-Земя
Земя-космос

FSS, Земя-космос

FSS, космос-Земя
Земя-космос

FSS, Земя-космос
MSS, Земя-космос

40.50-42.50 GHz

42.50-43.50 GHz

45.50-47 GHz

47.20-47.5 GHz

47.50-47.9 GHz

47.9-48.2 GHz

48.2-48.54 GHz

48.54-49.44 GHz

49.44-50.2 GHz

50.40-51.40 GHz

Допълнителни регулаторни
параметри

EСC/DEC/(02)04

ERC/DEC/(00)02

Приложими
документи на европейски организации

EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

301
301
301
301

301
301
301
301

301
301
301
301
301
301
301
301

489-1
489-12
489-1
489-12

489-1
489-12
489-1
489-12

489-1
489-12
489-1
489-20
489-1
489-12
489-1
489-12

ВЕСТНИК

1. Негеостационарните системи са без право на защита спрямо геостационарните.
2. Некоординираните земни станции са без право на защита.
3. Лентата е определена за използване от радиосъоръжения, работещи под контрола на електронната съобщителна мрежа в съответствие с
Правилата за свободно използване на радиочестотния спектър.
4. 2021/353/BG – номер на нотификацията по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г.,
установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-20

БДС
БДС
БДС
БДС

БДС
БДС
БДС
БДС

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-20

Приложими
стандарти

ДЪРЖАВЕН

Лентата може да се Използването на лентите от FSS (кос- EСC/DEC/(05)08
ползва от HDFSS
мос-Земя) се ограничава до геостационарни спътници.
Използването на лентата за MSS е на
вторична основа.

Лентата може да се Използването на лентите от FSS (кос- EСC/DEC/(05)08
ползва от HDFSS
мос-Земя) се ограничава до геостационарни спътници.

Лентата може да се Използването на лентите от FSS (кос- EСC/DEC/(05)08
ползва от HDFSS
мос-Земя) се ограничава до геостационарни спътници.

Лентата може да се Забележка 2
ползва от HDFSS.
Некоордини рани и
координирани земни
станции
Некоординирани
Забележка 2
земни станции

Коментар
42

Забележки:

FSS, космос-Земя
МSS, космос-Земя

Радиослужба,
посока

39.50-40.50 GHz

Радиочестотна
лента

С Т Р.
БРОЙ 91

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

Приложение № 2
към чл. 7
Списък на стандарти за мрежи от спътникови радиослужби
Стандарт
БДС EN 301 443

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт
за терминал с много малка апертура на антената (VSAT). Предавателни, приемно-предавателни, приемни земни станции за връзка чрез спътник, работещи в
честотните обхвати 4 GHz и 6 GHz, покриващ съществените изисквания на член
3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 489-1

Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 1: Общи технически изисквания. Хармонизиран стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3.1(b) от Директива 2014/53/ЕС и съществените
изисквания на член 6 от Директива 2014/30/ЕС

БДС EN 301 489-12 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби. Част 12: Специфични
условия за спътникови интерактивни земни станции с крайни устройства с малка
апертура, работещи в честотните обхвати между 4 GHz и 30 GHz при фиксираните спътникови служби (FSS)
БДС EN 301 489-20 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби. Част 20: Специфични
условия за мобилни земни спътникови станции (MES), използвани в мобилните
спътникови служби (MSS)
БДС EN 301 721

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт
за мобилни земни станции (MES), осигуряващи съобщения с нискоскоростни
данни (LBRDC), използващи спътници на ниски орбити (LEO), работещи в
честотен обхват под 1 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 926

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Стандарт за радиочестоти и модулация за дистанционно измерване, командване и насочване (TCR)
на комуникационни спътници

БДС EN 302 574-1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт
за мобилни земни станции (MЕS), работещи в честотните обхвати от 1 980 MHz
до 2 010 MHz (Земя-космос) и от 2 170 MHz до 2 200 MHz (космос-Земя), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 1:
Допълнителни наземни компоненти (CGC) за широколентови системи.

БДС EN 302 574-2

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт
за мобилни земни станции (MЕS), работещи в честотните обхвати от 1 980 MHz
до 2 010 MHz (Земя-космос) и от 2 170 MHz до 2 200 MHz (космос-Земя), пок
риващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 2:
Потребителски съоръжения (UE) за широколентови системи

БДС EN 302 574-3

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт
за мобилни земни станции (MЕS), работещи в честотните обхвати от 1 980 MHz
до 2 010 MHz (Земя-космос) и от 2 170 MHz до 2 200 MHz (космос-Земя), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 3:
Потребителски съоръжения (UE) за теснолентови системи

БДС EN 302 583

Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално кодиране и
модулация при спътникови услуги за ръчно носими устройства (SH) под 3 GHz

EN 303 699

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES); Неподвижни земни станции, работещи със спътникови системи на негеостационарна орбита в честотни
обхвати 20 GHz и 30 GHz от неподжижна-спътникова радиослужба; Хармонизиран
стандарт за достъп до радиочестотния спектър.

EN 303 981

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES); Неподвижни и мобилни
земни станции за широколентов пренос, работещи със спътникови системи на
негеостационарна орбита (WBES) в честотни обхвати 11 GHz до 14 GHz; Хармонизиран стандарт за достъп до радиочестотния спектър.

6081

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-910
от 5 октомври 2021 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
с цел опазване на вековно дърво и във връзка с
постъпило в Министерството на околната среда
и водите писмо с вх. № 48-00-544 от 9.07.2021 г.
от РИОСВ – София:
1. Обявявам за защитени следните вековни
дървета:
1.1. Вековно дърво от вида тис (Taxus baccata)
на възраст около 100 години, с височина 6 м,
обиколка на ствола 3,60 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 68134.402.51 съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. София, Столична община,
област София-град, одобрена със Заповед № РД18-45 от 9.07.2010 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Вековното дърво е с координати X=4731208.574,
Y=321609.231 в координатна система БГС 2005
(кадастрална).
1.2. Вековно дърво от вида чинар (Platanus hybrida) на възраст около 100 години, с височина 17 м,
обиколка на ствола в основата 2,60 м, намиращо
се в поземлен имот с идентификатор 68134.406.127
съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на гр. София, Столична
община, област София-град, одобрена със Заповед № РД-18-45 от 9.07.2010 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър. Вековното дърво е с координати X=
4731402.804, Y=323525.884 в координатна система
БГС 2005 (кадастрална).
1.3. Вековно дърво от вида чинар (Platanus hybrida) на възраст около 100 години, с височина 16 м,
обиколка на ствола в основата 3,00 м, намиращо
се в поземлен имот с идентификатор 68134.406.127
съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на гр. София, Столична
община, област София-град, одобрена със Заповед № РД-18-45 от 9.07.2010 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър. Вековното дърво е с координати X=
4731400.597, Y=323532.535 в координатна система
БГС 2005 (кадастрална).
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.
3. Обектите да се впишат в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

4. РИОСВ – София, да осигури обозначаването
на вековните дървета.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
6. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
А. Личев

6365

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № СД-06-82
от 5 август 2021 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския
закон, чл. 99, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с писмо вх. № 92-3827#236/29.07.2021 г. от Пенка Георгиева Апостолова с представен препис-извлечение от Акт за
смърт № 1598/27.12.2020 г., съставен от Столична
община – район „Триадица“, нареждам:
Изключвам Мартин Милчев Апостолов, с
адрес: София, ул. Деян Белишки № 60, ет. 5,
ап. 15, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от
6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да
бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност по Търговския закон, включен в
списъка със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г.
на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 44 от
2014 г.), поради настъпила смърт на лицето.
Настоящата заповед отменя Заповед № СД-06-55
от 7.07.2021 г. на министъра на правосъдието.
Препис от настоящата заповед да се връчи
на директора на дирекция „Взаимодействие със
съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и
на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.
Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.

6276

Министър:
Я. Стоилов

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 775-ЛУАИФ
от 21 октомври 2021 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 201,
ал. 1 във връзка с ал. 10 и 11 и чл. 216, ал. 4 от
Закона за дейността на колективните инвести
ционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията
за финансов надзор реши:
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Издава лиценз на „Конкорд Асет Мениджмънт“ – АД, със седалище и адрес на управление
в гр. София, район „Възраждане“, бул. Тодор
Александров № 117, за извършване на дейност по
управление на алтернативни инвестиционни фондове
по чл. 198, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, както следва:
– управление на портфейл;
– управление на риска;
и на допълнителните услуги в случаите на
колективно управление на алтернативни инвестиционни фондове по чл. 198, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ,
както следва:
– административни функции: правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на
фондовете, отговори на искания за информация
от инвеститорите, оценка на портфейла и определяне стойността на дяловете или акциите на
управляваните фондове, контрол за спазване на
нормативните изисквания, водене на книгата на
притежателите на дяловете или акциите в случаите
на управление на алтернативни инвестиционни
фондове с произход от друга държава, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване
и обратно изкупуване на дяловете или акциите,
изпълнение на договори, водене на отчетност;
– маркетингови услуги във връзка с дяловете
или акциите на управляваните алтернативни
инвестиционни фондове;
– дейности във връзка с активите на управ
ляваните алтернативни инвестиционни фондове
съгласно възложеното управление: управление
на инфраструктура, управление на недвижими
имоти, консултации относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързаните с
това въпроси, консултации и услуги, свързани
със сливания и покупка на предприятия, както
и други услуги, свързани с управлението на алтернативните инвестиционни фондове и дружест
вата и другите активи, в които управляваните
фондове инвестират.
Въз основа на издадения лиценз „Конкорд
Асет Мениджмънт“ – АД, ще управлява алтернативни инвестиционни фондове с преобладаващ
тип „Други“ и инвестиционна стратегия „Други
фондове“ съгласно Приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от
19 декември 2012 г. за допълване на Директива
2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите
условия във връзка с дейността, депозитарите,
ливъриджа, прозрачността и надзора.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред
пред Административния съд – София област, в
14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването
на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване
чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс
не се прилага.
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ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 347
от 29 септември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с изискванията
за ОУП в чл. 16 – 34 от Наредба № 8 от 14 юни
2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове Общинският съвет – Белица, реши:
1. Одобрява окончателен проект на „Общ
устройствен план на община Белица“ заедно с
правилата и нормите по неговото прилагане.
2. На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ решението
да се обнародва в „Държавен вестник“.
3. Възлага на кмета на община Белица да
представя ежегодно за приемане от Общинския
съвет – Белица, доклад за изпълнението на общ
устройствен план на община Белица в неговия
обхват и предложение за измененията му, ако
такива се налагат, съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

6336

Председател:
А. Ахмед

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 562
от 30 септември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, чл. 127,
ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2 и ал. 1,
т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация Общинският съвет – Кюстендил,
одобрява проекта за частично изменение на общия устройствен план на община Кюстендил в
обхвата на ПИ 44183.31.182 и ПИ 44183.31.183 по
КККР на местност При кладенеца, землището
на с. Лозно, община Кюстендил, съгласно което
територията на двата имота попада в устройствена зона с малка височина (Жм), с конкретно предназначение – за жилищно застрояване,
като параметрите на застрояване са съобразени
с изискванията на чл. 19 от Наредба № 7 от
22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони (ПНУОВТУЗ), със следните устройствени
показатели и характеристики:
• начин на застрояване – свободно (е);
• максимална височина – до 3 ет. (до 10 м);
• плътност на застрояване – до 60 %;
• минимална озеленена площ – ≥ 40 %, като
една трета от нея трябва да бъде осигурена за
озеленяване с дървесна растителност;
• интензивност за застрояване (Кинт.) – до 1,2.
Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на
чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Председател:
Б. Атанасов
6309
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Председател:
И. Андонов
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ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 357
от 28 септември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – Мъглиж, одобрява частично изменение
(ОУП) на общ устройствен план на община
Мъглиж в частта му за следните поземлени имоти – частна общинска собственост: 49494.610.308,
49494.608.312, 49494.608.309, 49494.608.3, 49494.608.4,
49494.607.1, 49494.607.2, 49494.607.3, 49494.607.6,
49494.606.8, 49494.606.9 и 49494.605.13, в землището
на гр. Мъглиж, община Мъглиж, като вместо
земеделска устройствена зона за алтернативно
земеделие (За) за имотите се установи предимно производствена устройствена зона (Пп) със
следните устройствени показатели:
– максимална плътност на заст рояване –
50 – 80 %;
– максимална интензивност на застрояване –
1,0 – 2,5;
– минимална озеленена площ – 20 – 40 %;
– начин на застрояване – свободно;
– максимална височина на застрояване – 10 м.
Устройствените показатели не надвишават
нормативните показатели съгласно Наредба № 7 от
2003 г. за Правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.

6278

За председател:
М. Костова

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 195
от 19 октомври 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ и решение по
т. 9 (протокол № 8) от 21.09.2021 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) при Община Севлиево Общинският
съвет – Севлиево, одобрява проект за изменение
на ОУПО – Севлиево, за промяна предназначението на имот с идентификатор 40275.107.12 по
КККР на землище с. Кръвеник, местност Трапа,
община Севлиево, от земеделска земя – ливада, в
територия с допустима промяна на предназначението, при условията на жилищна устройствена
зона – (Жм), с обхват от одобреното задание.

6338

Председател:
Здр. Лалева

РЕШЕНИЕ № 196
от 19 октомври 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ и
решение по т. 14 от протокол № 8 от 21.09.2021 г.
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията (ОЕСУТ) при Община Севлиево
Общинският съвет – Севлиево, одобрява проект
за изменение на общия устройствен план на
Община Севлиево (ОУП) за поземлени имоти:
65927.23.42, 65927.23.43, 65927.23.72, 65927.23.45,
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65927.23.73, 65927.23.74, 65927.23.55, 65927.23.56,
65927.23.57, 65927.23.144, 65927.23.145, 65927.23.146,
65927.23.147, 65927.23.148, 65927.23.149, 65927.23.75,
65927.23.141, 65927.23.58, 65927.23.76, 65927.23.94,
65927.23.59, 65927.23.77, 65927.23.106, 65927.23.79,
65927.23.80, 65927.23.81, 65927.23.95, 65927.23.110,
65927.23.107, 65927.23.108, 65927.23.109, 65927.23.118,
65927.23.82, 65927.23.83, 65927.23.84, 65927.23.85,
65927.23.97, 65927.23.111, 65927.23.119, 65927.23.121,
65927.23.120, 65927.23.128, 65927.23.98, 65927.23.99,
65927.23.113, 65927.23.114, 65927.23.115, 65927.23.116,
65927.23.122, 65927.23.123, 65927.23.124, 65927.23.130,
65927.23.131,65927.23.132, 65927.23.133, 65927.23.125,
65927.23.135, 65927.23.136, 65927.23.126, 65927.23.134,
65927.23.137, 65927.23.138, 65927.23.129, 65927.24.60,
65927.24.43, 65927.23.78, 65927.23.96, 65927.23.112,
65927.23.101, 65927.23.91 по КККР на гр. Севлиево.

6339

Председател:
Здр. Лалева

РЕШЕНИЕ № 197
от 19 октомври 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ и
решение по т. 10 от протокол № 8 от 21.09.2021 г.
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията (ОЕСУТ) при Община Севлиево
Общинският съвет – Севлиево, одобрява проект
за изменение на действащия общ устройствен
план на община Севлиево (ОУП) за поземлени
имоти с проектни идентификатори 65927.72.92 и
65927.72.93 по КККР на гр. Севлиево, м. Ороз
чаир, които са образувани при разделянето на
поземлен имот с идентификатор 65927.72.91.

6342

Председател:
Здр. Лалева

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗАПОВЕД № 399
от 20 октомври 2021 г.
Със Заповед № 436 от 23.11.2020 г. на Панайот
Димитров – за областен управител на област
Търговище, съгласно Заповед № 413 от 6.11.2020 г.
е разрешено на възложителя Община Омуртаг
изработването на проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
Реконструкция на част от водопровод от ВС „Кипилово“ в участъка на границата между област
Търговище и област Сливен (шахта отток 44) до
НВ „Омуртаг“, попадащ в територията на община
Омуртаг и община Антоново, област Търговище.
Необходимостта от проекта се поражда от
обстоятелството, че съществуващият водопровод
не е отразен в кадастралните карти и планове,
както и във връзка с предстоящи инвестиционни
намерения за реконструкция на същия поради
чести аварии, загуба на вода по трасето и режим
на водоподаване. Трасето на водопровода е с
дължина 24 557 л. м и преминава през землищата на гр. Омуртаг, с. Великденче, с. Царевци,
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с. Илийно, с. Птичево (община Омуртаг) и землищата на с. Милино, с. Свирчово, с. Равно село
(община Антоново).
Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ) водоснабдителните системи или части
от тях, чрез които се доставя вода до уличните
водопроводни мрежи за потребителите на територията на повече от една община, са публична
държавна собственост. Във връзка с чл. 10, ал. 1,
т. 1 от ЗВ за разрешението да се изработи проект
за ПУП – ПП за обекта е уведомен министърът
на регионалното развитие и благоустройството
с писмо изх. № ТУ-1961-1-1/23.11.2020 г.
С писмо вх. № ТУ-1961-1-3/21.04.2021 г. е депозиран в Областна администрация – област
Търговище, окончателен проект на ПУП – ПП за
обекта, включително геодезическо заснемане на
съществуващ водопровод. Изработеният проект
на ПУП – ПП е съобщен чрез обнародване в
„Държавен вестник“ – бр. 2 от 8.01.2021 г. и бр. 51
от 18.06.2021 г., съгласно чл. 128, ал. 1 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ).
От представените констативни протоколи от
1.04.2021 г. на Община Омуртаг (6 бр.) и констативни протоколи от 6.04.2021 г. (3 бр.) на Община
Антоново е видно, че в законоустановения срок не
са постъпили възражения по обявения ПУП – ПП.
Към преписката са приложени: Заповед № 436
от 23.11.2020 г. за одобряване на техническо задание
по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработването на
ПУП – ПП; Решение № 203 по протокол № 23 от
27.05.2021 г. на ОС – Антоново; Решение № 247 по
протокол № 22 от 30.06.2021 г. на ОС – Омуртаг;
Споразумение от 17.08.2021 г. между общините
Омуртаг и Антоново, с което Община Омуртаг да
е представляваща при изработване, съгласуване
и одобряване на ПУП – ПП и изработване, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект
за обекта; Известие за доставяне на изх. № 9100-741/21.12.2020 г. до РДГ – Шумен, за входящо
уведомително писмо от Община Омуртаг; Становище изх. № 06/7.01.2021 г. на „ВиК“ – ООД – Търговище (съгласува без забележки); Заключение за
допустимост (изх. № ПУ-01-167-(1)/25.02.2021 г.) от
Басейнова дирекция „Дунавски район“, Плевен;
Становище изх. № УПП-11/8.03.2021 г. на РИОСВ –
Шумен, за допустимост спрямо целите на опазване
на околната среда, като за заявения проект не е
необходимо провеждане на процедура по реда на
глава втора от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от
2007 г., изм. и доп.); Писмо изх. № 786/24.09.2021 г.
на „Аресгаз“ – ЕАД, с положително становище;
Протокол от 28.09.2021 г. на комисия по Закона за
пътищата (вх. № 08-00-72/28.09.2021 г.) от Областно
пътно управление – Търговище, със срок на валидност до 28.03.2022 г.; Съгласувателно становище
на Басейнова дирекция „Дунавски район“, Плевен
(изх. № СКЗЗВ-02-266-[3] от 30.09.2021 г.), към
заседанието на ОЕСУТ; Становище изх. № РДТ66840/4.10.2021 г. на директора на РДГ – Шумен,
към протокол № 1 от заседание на ОЕСУТ на
1.10.2021 г., съгласно което за поземлените имоти,
горски територии – частна държавна собственост,
следва да бъде учредено вещно право при спазване разпоредбите на чл. 61, ал. 1, т. 1 от Закона
за горите; писмо на директора на РИМ – Търговище (изх. № 223/11.10.2021 г.), със забележки и
препоръки по Закона за културното наследство.
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Хипотезата на чл. 128, ал. 12, т. 1 от ЗУТ гласи,
че проектът за подробен устройствен план за обекти с обхват, повече от една община, се разглежда
от областен експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ). На 1.10.2021 г. е проведено заседание на ОЕСУТ, назначен със Заповед
№ 365 от 24.09.2021 г. и допълваща Заповед № 372
от 30.09.2021 г., на което е разгледан ПУП – ПП.
Видно от протокол № 1 на заседанието, ОЕСУТ
е приел единодушно следното:
„1. Съветът приема проекта на ПУП – ПП за
обект: Реконструкция на част от водопровод от ВС
„Кипилово“ в участъка на границата между област
Търговище и област Сливен (шахта отток 44)
до НВ „Омуртаг“.
2. Съветът предлага процедурата по одобряване на ПУП – ПП за обект: Реконструкция на
част от водопровод от ВС „Кипилово“ в участъка
на границата между област Търговище и област
Сливен (шахта отток 44) до НВ „Омуртаг“ да
продължи по реда на чл. 129, ал. 3, т. 1 от Закона
за устройство на територията.“
Предвид гореизложеното и на основание
чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ нареждам:
І. Одобрявам проект на ПУП – ПП за обект:
Реконструкция на част от водопровод от ВС „Кипилово“ в участъка на границата между област
Търговище и област Сливен (шахта отток 44) до
НВ „Омуртаг“, съгласно приетите и одобрени
графични материали и текстови части на документацията, представляващи неразделна част от
настоящата заповед.
ІІ. Настоящата заповед да се изпрати в 7-дневен
срок от издаването є за обнародване в „Държавен
вестник“ съгласно чл. 129, ал. 4 от ЗУТ.
ІІІ. ПУП – ПП за обекта да се публикува на
интернет страницата на областната администрация – Търговище, в тридневен срок от одобряването му съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Контрол по изпълнението на заповедта ще
осъществявам лично.
Заповедта се изготви в четири еднообразни
екземпляра – по един за МРРБ, за възложителя,
за досието по преписката и за заповедната книга
в областната администрация – Търговище, за
сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез областния управител на област Търговище
пред Административния съд – Търговище.

6305

Областен управител:
Ст. Парашкевов

57. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства и § 88
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ
(ДВ, бр. 79 от 2020 г.) открива производство по
предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали,
в площ „Острица“, разположена в землището на
с. Острица, община Две могили, област Русе,
описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:
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№

Х (m)

Y (m)

№

Х (m)

Y (m)

1.

4818968.860

417494.874

45.

4818782.797

416520.763

46.

4818722.289

416498.439

2.

4818976.488

417481.880

3.

4818984.960

417466.568

47.

4818661.781

416476.117

4.

4819003.200

417433.552

48.

4818710.046

416345.285

5.

4819022.306

417398.895

49.

4818605.211

416306.608

6.

4819059.787

417337.977

50.

4818583.977

416364.168

7.

4819078.583

417315.375

51.

4818451.026

416315.122

8.

4819100.371

417289.175

52.

4818358.504

416363.671

9.

4819119.863

417265.734

53.

4818356.724

416360.085

10.

4819136.471

417245.763

54.

4818329.702

416324.751

11.

4819151.212

417230.814

55.

4818282.283

416286.823

12.

4819167.100

417214.701

56.

4818270.435

416311.425

13.

4819202.727

417191.718

57.

4818266.715

416358.386

14.

4819201.796

417182.200

58.

4818267.423

416371.444

15.

4819209.034

417180.401

59.

4818270.272

416386.474

16.

4819221.087

417178.638

60.

4818266.705

416416.503

17.

4819227.765

417175.566

61.

4818263.558

416427.439

18.

4819253.733

417158.814

62.

4818248.963

416438.762

19.

4819282.781

417145.537

63.

4818240.669

416434.193

20.

4819362.484

417057.244

64.

4818235.772

416431.494

21.

4819356.753

417035.657

65.

4818152.785

416408.647

22.

4819351.978

417016.416

66.

4818041.479

416385.445

23.

4819347.325

416991.192

67.

4818037.084

416395.995

24.

4819345.503

416982.005

68.

4818055.375

416401.506

25.

4819344.835

416976.922

69.

4818060.337

416402.997

26.

4819343.753

416968.689

70.

4818058.524

416414.227

27.

4819339.746

416961.216

71.

4818053.314

416416.694

28.

4819325.811

416951.183

72.

4818048.497

416418.985

29.

4819318.719

416945.143

73.

4818035.522

416414.772

30.

4819316.449

416943.084

74.

4818018.607

416406.493

31.

4819315.825

416942.516

75.

4818007.721

416400.370

32.

4819315.064

416940.969

76.

4817994.779

416394.104

33.

4819312.136

416935.046

77.

4817975.776

416394.835

34.

4819302.817

416924.799

78.

4817963.847

416389.609

35.

4819294.609

416919.231

79.

4817960.856

416390.588

36.

4819089.391

416766.805

80.

4817960.761

416396.648

4817965.745

416399.709

37.

4819066.988

416760.513

81.

38.

4818918.782

416658.038

82.

4817963.638

416402.650

39.

4818915.513

416657.124

83.

4817958.560

416405.540

40.

4818914.237

416657.824

84.

4817953.609

416407.525

41.

4818914.091

416657.979

85.

4817951.456

416413.433

42.

4818912.075

416653.539

86.

4817958.336

416419.612

43.

4818920.447

416575.693

87.

4817968.401

416419.768

44.

4818837.205

416542.475

88.

4817979.315

416423.946
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№

Х (m)

Y (m)

№

Х (m)

Y (m)

89.

4817995.249

416429.232

134.

4817959.860

416868.043

90.

4818011.199

416433.495

135.

4817938.987

416861.384

91.

4818021.169

416439.602

136.

4817937.530

416863.136

92.

4818028.003

416448.749

137.

4817935.417

416865.677

93.

4818037.872

416453.940

138.

4817925.986

416877.017

94.

4818046.845

416458.084

139.

4817958.708

416901.789

95.

4818060.819

416464.258

140.

4817964.236

416896.451

96.

4818070.753

416465.443

141.

4817977.190

416904.327

97.

4818074.646

416472.485

142.

4817960.502

416924.640

98.

4818071.215

416482.155

143.

4817939.565

416954.138

99.

4818223.899

416548.743

144.

4817937.557

416957.860

100.

4818225.742

416549.541

145.

4817905.267

416962.669

101.

4818243.997

416564.292

146.

4817874.469

417104.084

102.

4818266.885

416582.780

147.

4817893.650

417111.116

103.

4818291.627

416607.408

148.

4817914.355

417121.983

104.

4818224.437

416745.446

149.

4817925.394

417129.053

105.

4818287.734

416777.139

150.

4817944.983

417141.601

106.

4818303.862

416785.214

151.

4817964.087

417153.839

107.

4818377.921

416822.296

152.

4817966.492

417155.378

108.

4818426.669

416837.079

153.

4817982.270

417169.654

109.

4818445.028

416841.771

154.

4818011.622

417196.207

110.

4818449.967

416844.301

155.

4818027.266

417203.404

111.

4818447.616

416847.590

156.

4818029.066

417204.123

112.

4818453.084

416850.391

157.

4818042.600

417209.521

113.

4818465.969

416857.156

158.

4818054.449

417210.578

114.

4818476.808

416866.253

159.

4818058.143

417210.906

115.

4818482.726

416875.384

160.

4818075.153

417212.267

116.

4818485.493

416888.469

161.

4818078.426

417214.593

117.

4818484.208

416904.468

162.

4818084.162

417218.668

118.

4818479.017

416914.339

163.

4818084.269

417230.385

119.

4818469.871

416928.267

164.

4818070.055

417261.519

120.

4818426.179

416963.611

165.

4818067.194

417272.075

121.

4818425.105

416973.543

166.

4818072.961

417281.993

122.

4818427.377

416978.274

167.

4818120.304

417315.016

123.

4818411.981

416986.208

168.

4818131.433

417323.103

124.

4818300.430

416976.535

169.

4818151.797

417337.902

125.

4818257.016

416972.771

170.

4818160.438

417341.839

126.

4818254.052

416972.509

171.

4818180.218

417345.952

127.

4818252.543

416971.964

172.

4818208.484

417345.526

128.

4818117.786

416923.067

173.

4818222.317

417343.778

129.

4818114.868

416922.072

174.

4818228.184

417343.044

130.

4818110.180

416920.474

175.

4818242.415

417333.913

131.

4818120.256

416913.412

176.

4818287.297

417298.577

132.

4818064.322

416889.605

177.

4818315.830

417276.115

133.

4818004.156

416876.919

178.

4818326.473

417273.722
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№

Х (m)

Y (m)

179.

4818334.446

417273.499

180.

4818374.180

417272.384

181.

4818412.767

417271.302

182.

4818414.711

417271.460

183.

4818462.049

417275.393

184.

4818481.237

417276.988

185.

4818510.129

417279.391

186.

4818535.444

417281.496

187.

4818605.028

417287.278

188.

4818618.297

417291.790

189.

4818635.454

417297.627

190.

4818626.142

417328.150

191.

4818624.324

417345.097

192.

4818628.172

417350.795

193.

4818637.185

417356.400

194.

4818653.070

417364.662

195.

4818665.952

417374.818

196.

4818670.854

417385.649

197.

4818674.763

417389.028

198.

4818683.654

417391.117

199.

4818689.683

417393.266

200.

4818693.154

417396.298

201.

4818695.489

417402.286

202.

4818703.318

417413.505

203.

4818716.199

417423.668

204.

4818723.950

417439.805

205.

4818736.623

417463.002

206.

4818750.307

417480.265

207.

4818763.155

417492.482

208.

4818799.686

417526.131

209.

4818814.447

417540.318

210.

4818822.262

417552.457

211.

4818832.058

417569.660

212.

4818855.201

417625.054

213.

4818866.971

417640.346

214.

4818877.822

417648.523

215.

4818886.907

417645.584

216.

4818894.881

417647.766

217.

4818901.859

417647.878

218.

4818910.784

417648.505

219.

4818914.118

417642.589

220.

4818915.212

417639.413

221.

4818938.771

417568.719

222.

4818956.185

417516.464
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53. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижими имоти
изх. № С2210022-091-0000959 от 5.10.2021 г. възлага
на: „Хийт Енерджи“ – ЕООД, ЕИК 200591594, с
адрес за кореспонденция гр. Перник, ж. к. Мошино, Индустриална зона, ТЕЦ „Република“, следните недвижими имоти: неурегулиран поземлен
имот с кадастрален идентификатор 44656.41.184,
представляващ имот № 000088 в землището на
с. Люлин, община Перник, м. Чокладиновец, с
площ по скица 4 423 134 кв. м, представляващ
рудник „Открит рудник обединен“, с начин на
трайно ползване – за добив на въглища, трайно
предназначение на територи ята – нару шена.
В имота е изградена асфалтова пътна мрежа,
свързваща построените в него 22 бр. сгради,
както следва:
1. Жилищен блок № 1 със застроена площ
341 кв. м и разгъната застроена площ 682 кв. м,
двуетажен със сутерен, полумасивна конструкция,
тухлен, година на построяване – 1983 г. Сградата е двуетажна и е полуразрушена, с липсващи
врати и прозорци, липсваща водопроводна и ел.
инсталация. Покривната конструкция е в окаяно
състояние и липсват металните елементи.
2. Базисен взривен склад, състоящ се от
8 сгради със застроена площ на всяка от тях
56,20 кв. м, едноетажни, масивна конструкция,
година на построяване – 1998 г. Сградите са с
брой етажи 1, в добро състояние, със запазена
покривна конструкция, състоящи се от по 1 помещение в сграда.
3. Подстанция със застроена площ 50 кв. м,
година на построяване – 1950 г., брой етажи – 1,
в добро състояние, със запазена покривна конструкция. Съоръженията в обекта са в добро
техническо и експлоатационно състояние, с
характеристики на подстанцията 20 kV × 0,4 kV.
4. Сграда стол със застроена площ 450 кв. м
и разгъната застроена площ 900 кв. м, двуетажна
сграда, година на построяване – 1973 г. Покривната конструкция е в добро състояние. Сградата
се състои от четири помещения на първи етаж
и четири помещения на втори етаж, в т. ч. и
санитарен възел на всеки етаж.
5. Склад за хранителни продукти със застроена
площ 100 кв. м, подземен, година на построяване – 1979 г. Покривната конструкция е в добро
състояние, състоящ се от три отделни помещения.
6. Склад за амбалаж със застроена площ
35 кв. м, година на построяване – 1981 г. Покривната конструкция е в добро състояние, състояща
се от 1 помещение.
7. Жилищен блок № 2 със застроена площ
341 кв. м и разгъната застроена площ 682 кв. м,
двуетажен със сутерен, полумасивна конструкция,
тухлен, година на построяване – 1983 г. Сградата е двуетажна и е полуразрушена, с липсващи
врати и прозорци, липсваща водопроводна и ел.
инсталация. Покривната конструкция е в окаяно
състояние и липсват металните елементи.
8. Жилищен блок № 4 със застроена площ
325 кв. м и разгъната застроена площ 650 кв. м,
двуетажен със сутерен, полумасивна конструкция,
тухлен, година на построяване – 1983 г. Сградата е двуетажна и е полуразрушена, с липсващи

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

врати и прозорци, липсваща водопроводна и ел.
инсталация. Покривната конструкция е в окаяно
състояние и липсват металните елементи.
9. Чакалня със застроена площ 75 кв. м,
едноетажна, масивна конструкция, година на
построяване – 1986 г. Сградата е полуразрушена,
покривната конструкция е в окаяно състояние и
липсват металните елементи. Състои се от едно
помещение.
10. Сграда административна със застроена
площ 312 кв. м и разгъната застроена площ
624 к в. м, двуета ж на, масивна конст ру к ци я,
тухлен, година на построяване – 1956 г., в добро
техническо и експлоатационно състояние. На
всеки етаж от сградата се намират по 10 бр. стаи
в добро експлоатационно състояние, по един
коридор, по един санитарен възел, свързани с
2 бр. стълбищни помещения.
11. Сграда баня със застроена площ 946 кв. м
и разгъната застроена площ 1892 кв. м, дву
етажна, масивна конструкция, тухлен, година
на построяване – 1956 г., в добро техническо и
експлоатационно състояние. Сградата се състои
от 16 бр. помещения, 4 бр. съблекални и 28 бр.
обособени места за къпане. Към настоящата дата
сградата не се експлоатира.
12. Сграда ковачница със застроена площ
60 к в. м, едноета ж на, година на пост рояване – 1952 г., в добро състояние, със запазена
покривна конструкция. Не се експлоатира.
13. Сграда за амониева селитра със застроена
площ 50 кв. м, едноетажна, година на построя
ване – 1967 г., в добро състояние, със запазена
покривна конструкция. Не се експлоатира.
14. Навес със застроена площ 300 кв. м, година
на построяване – 1955 г., в добро състояние, със
запазена покривна конструкция.
15. Навес със застроена площ 150 кв. м, година
на построяване – 1955 г., в добро състояние, със
запазена покривна конструкция.
16. Оранжерия със застроена площ 260 кв. м,
година на построяване – 1978 г., в добро състояние,
със запазена покривна конструкция.
17. Навес със застроена площ 575 кв. м, година
на построяване – 1983 г., в добро състояние, със
запазена покривна конструкция.
18. Навес със застроена площ 230 кв. м, година
на построяване – 1986 г., в добро състояние, със
запазена покривна конструкция.
19. Дърводелска работилница със застроена
площ 100 кв. м, едноетажна, масивна конструкция,
година на построяване – 1988 г., състояща се от
две помещения, в добро състояние, със запазена
покривна конструкция.
20. Булдозерна работилница със застроена
площ 392 кв. м, едноетажна, масивна конструкция, година на построяване – 1994 г., състояща
се от три помещения, в добро състояние, със
запазена покривна конструкция.
21. Сграда работилница със застроена площ
450 кв. м, едноетажна, масивна конструкция,
година на построяване – 1956 г., състояща се от
пет помещения в добро състояние, със запазена
покривна конструкция.
22. Сграда парно със застроена площ 200 кв. м,
двуетажна, масивна конструкция, година на
построяване – 1977 г., състояща се от четири
помещения в добро състояние, със запазена покривна конструкция.
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63. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК
с постановление за възлагане на недвижими
имоти изх. № С2210022-091-0000960 от 5.10.2021 г.
възлага на: „Хидро Пауър Ютилитис“ – ЕООД, с
адрес за кореспонденция София, р-н „Илинден“,
ул. Кукуш № 1, следните недвижими имоти: урегулиран поземлен имот с кадастрален идентификатор 55871.507.762, с площ по скица 39 061 кв. м,
намиращ се в Перник, кв. Сини вир, в парцел
XIV, кв. 619, с предназначение централно-обогатителна фабрика, ведно с изградените в имота
35 бр. сгради, както следва:
1. Промишлена сграда – сграда битов комбинат – КИД 55871.507.762.28, брой етажи – 1, с
площ по скица 105 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състояща се от
две помещения, в добро състояние, със запазена
покривна конструкция.
2. Промишлена сграда – КИД 55871.507.762.29,
брой етажи – 1, с площ по скица 1029 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състояща се от четири помещения, в добро
състояние, със запазена покривна конструкция.
3. Промишлена сграда – КИД 55871.507.762.30,
брой етажи – 1, с площ по скица 59 кв. м, година
на построяване – 1955 г., масивна конструкция,
състояща се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.
4. А дминистративна сграда – К ИД
55871.507.762.31, брой етажи – 2, с надстройка,
използвана за таванско помещение с площ по
скица 515 кв. м и разгъната застроена площ
1287,50 кв. м, година на построяване – 1954 г.,
масивна конструкция. Сградата се експлоатира за
административно-делова дейност. На всеки етаж
от сградата се намират по 10 бр. стаи в добро
експлоатационно състояние, по един коридор, по
един санитарен възел, свързани с 2 бр. стълбищни
помещения. Сградата е в добро състояние, със
запазена покривна конструкция.
5. Дробилен корпус – КИД 55871.507.762.6,
брой етажи – 1, с площ по скица 478 кв. м и
разгъната застроена площ 1912 кв. м, година
на построяване – 1954 г. Състои се от едно помещение, което се експлоатира в дейността на
дружеството.
6. Товарооцедни бункери – КИД 55871.507.762.16,
брой етажи – 2, с площ по скица 579 кв. м и
разгъната застроена площ 1158 кв. м, година
на построяване – 1954 г., които се използват в
дейността на дружеството.
7. Гла вен корп ус – К И Д 55871.507.762.19,
брой етажи – 4, с площ по скица 931 кв. м и
разгъната застроена площ 3724 кв. м, година
на построяване – 1954 г., масивна конструкция.
Корпусът се състои от 14 бр. помещения, предназначени за дейността на дружеството. Добро
състояние, със запазена покривна конструкция.
8. Помещение за компресори – брой етажи – 1,
с площ по скица 110 кв. м, масивна конструкция,
година на построяване – 1965 г., добро състояние,
със запазена покривна конструкция.
9. Автогараж – КИД 55871.507.762.5, брой етажи – 1, с площ по скица 324 кв. м, масивна
конструкция, година на построяване – 1955 г.,
състоящ се от едно помещение, в добро състояние,
със запазена покривна конструкция.
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10. Работилница, брой етажи – 1, с площ
150 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състояща се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна
конструкция.
11. Сграда жп кантар, брой етажи – 1, с площ
15 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна
конструкция, състояща се от едно помещение,
в добро състояние, със запазена покривна конструкция.
12. Склад за материали – масивен – КИД
55871.507.762.26, брой етажи – 1, с площ по скица 304 кв. м, година на построяване – 1955 г.,
масивна конструкция, състоящ се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна
конструкция.
13. Ск лад за материали – метален – КИД
55871.507.762.25, брой етажи – 1, с площ по скица 371 кв. м, година на построяване – 1955 г.,
масивна конструкция, състоящ се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна
конструкция.
14. Сграда заряд за акумулатори, брой етажи – 1, с площ 30 кв. м, година на построяване – 1958 г., масивна конструкция, състояща се от
едно помещение, в добро състояние, със запазена
покривна конструкция.
15. Сграда сепарация – КИД 55871.507.762.22,
брой етажи – 1, с площ по скица 357 кв. м, състояща се от едно помещение, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, в добро
състояние, със запазена покривна конструкция.
16. Гараж – производствен – КИД 55871.507.762.1,
брой етажи – 1, с площ по скица 50 кв. м, година
на построяване – 1955 г., масивна конструкция,
състоящ се от едно помещение, в добро състояние,
със запазена покривна конструкция.
17. Гараж – производствен – КИД 55871.507.762.2,
брой етажи – 1, с площ по скица 167 кв. м, година
на построяване – 1955 г., масивна конструкция,
състоящ се от едно помещение, в добро състояние,
със запазена покривна конструкция.
18. Склад – производствен – КИД 55871.507.762.3,
брой етажи – 1, с площ по скица 97 кв. м, година
на построяване – 1955 г., масивна конструкция,
състоящ се от две помещения, в добро състояние,
със запазена покривна конструкция.
19. Склад – производствен – КИД 55871.507.762.4,
брой етажи – 1, с площ по скица 18 кв. м, година
на построяване – 1955 г., масивна конструкция,
състоящ се от едно помещение, в добро състояние,
със запазена покривна конструкция.
20. Производствен обект – КИД 55871.507.762.7,
брой етажи – 1, с площ по скица 19 кв. м, година
на построяване – 1955 г., масивна конструкция,
състоящ се от едно помещение, в добро състояние,
със запазена покривна конструкция.
21. Производствен обект – КИД 55871.507.762.8,
брой етажи – 1, с площ по скица 134 кв. м, година
на построяване – 1955 г., масивна конструкция,
състоящ се от две помещения, в добро състояние,
със запазена покривна конструкция.
22. Производствен обект – КИД 55871.507.762.9,
брой етажи – 1, с площ по скица 59 кв. м, година
на построяване – 1955 г., масивна конструкция,
състоящ се от едно помещение, в добро състояние,
със запазена покривна конструкция.
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23. Производствен обект – КИД 55871.507.762.10,
брой етажи – 1, с площ по скица 22 кв. м, година
на построяване – 1955 г., масивна конструкция,
състоящ се от едно помещение, в добро състояние,
със запазена покривна конструкция.
24. Производствен обект – КИД 55871.507.762.11,
брой етажи – 1, с площ по скица – 55 кв. м, година
на построяване – 1955 г., масивна конструкция,
състоящ се от едно помещение, в добро състояние,
със запазена покривна конструкция.
25. Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда – КИД 55871.507.762.12,
брой етажи – 1, с площ по скица 23 кв. м, година
на построяване – 1955 г., масивна конструкция,
състояща се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.
26. Склад – промишлен – КИД 55871.507.762.13,
брой етажи – 1, с площ по скица 49 кв. м, година
на построяване – 1956 г., масивна конструкция,
състоящ се от едно помещение, в добро състояние,
със запазена покривна конструкция.
27. Промишлена сграда – КИД 55871.507.762.14,
брой етажи – 1, с площ по скица 544 кв. м, година
на построяване 1955 г., масивна конструкция, състояща се от осем помещения, в добро състояние,
със запазена покривна конструкция.
28. Промишлена сграда – КИД 55871.507.762.15,
брой етажи – 1, с площ по скица 246 кв. м, година
на построяване – 1955 г., масивна конструкция,
състояща се от четири помещения, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.
29. Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда – КИД 55871.507.762.17,
брой етажи – 1, с площ по скица 51 кв. м, година
на построяване – 1957 г., масивна конструкция,
състояща се от четири помещения, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.
30. Производствена сграда – КИД 55871.507.762.18,
брой етажи – 1, с площ по скица 110 кв. м, година
на построяване – 1955 г., масивна конструкция,
състояща се от две помещения, в добро състояние,
със запазена покривна конструкция.
31. Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда – КИД 55871.507.762.20, с
площ по скица 72 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състояща се от
едно помещение, в добро състояние, със запазена
покривна конструкция.
32. Промишлена сграда – КИД 55871.507.762.23,
брой етажи – 1, с площ по скица 162 кв. м, година
на построяване – 1955 г., масивна конструкция,
състояща се от три помещения, в добро състояние,
със запазена покривна конструкция.
33. Промишлена сграда – КИД 55871.507.762.24,
брой етажи – 1, с площ по скица 204 кв. м, година
на построяване – 1955 г., масивна конструкция,
състояща се от четири помещения, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.
34. Промишлена сграда – КИД 55871.507.762.27,
брой етажи – 1, с площ по скица 128 кв. м, година
на построяване – 1955 г., масивна конструкция,
състояща се от две помещения, в добро състояние,
със запазена покривна конструкция.
35. Промишлена сграда – КИД 55871.507.762.21,
брой етажи – 1, с площ по скица 25 кв. м, година
на построяване – 1955 г., масивна конструкция,
състояща се от две помещения, в добро състояние,
със запазена покривна конструкция.
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75. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане
на недвижим имот № С210022-091-0001045 от
21.10.2021 г. възлага на Стоян Иванов Димит
ров, гр. Поморие, ул. Капитан Петко Войвода
№ 1, следния недвижим имот: самостоятелен
обект с идентификатор 61056.501.382.2.126, който
представл ява търговски обект (кафе) с предназначение на обекта: за обществено хранене, брой
нива на обекта: 2, с площ по скица – 218,14 кв. м,
намиращ се в с. Равда, община Несебър, област
Бу ргас, м. Юртлу ка, разположен в сграда с
идентификатор 61056.501.382.2, с предназначение:
жилищна сграда – многофамилна, разположена
в поземлен имот с идентификатор 61056.501.382,
при съседи на самостоятелния обект по скица:
ниво 1 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61056.501.382.2.134; под
обекта: няма; над обекта: 61056.501.382.2.119,
61056.501.382.2.112; за ниво 2 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
61056.501.382.2.112; под обекта: 61056.501.382.2.134;
над обекта: 61056.501.382.2.20, 61056.501.382.2.19,
61056.501.382.2.18.
6329
71. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижими имоти
изх. № С2210022-091-0000960/5.10.2021 г. възлага
на „Хидро Пауър Ютилитис“ – ЕООД, с адрес за
кореспонденция София, р-н „Илинден“, ул. Кукуш
№ 1, следните недвижими имоти: поземлен имот
с идентификатор 55871.716.2, номер от предходен
план 1160002, намиращ се в гр. Перник, община
Перник, област Перник, м. Гладно поле, с площ по
скица 16 900 кв. м, трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – иглолистна гора, със следните характеристики на
отдел/подотдел, площ в кв. м и вид на гората/
вид на подотдела: 1. отдел/подотдел 469/3 – площ
в кв. м – 2218 кв. м – вид на гората/вид на под
отдела – иглолистни/просека; 2. отдел/подотдел
469/2 – площ в кв. м – 7412 кв. м – вид на гората/
вид на подотдела – нискостеблени/изкоп; 3. отдел/
подотдел 469/м – площ в кв. м – 7265 кв. м – вид
на гората/вид на подотдела – иглолистни/склопена култура.
6359
40. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ C210010-091-0001072/27.10.2021 г. възлага на
Радослав Пишимаров, адрес за кореспонденция:
с. Червен брег, ул. Пионерска № 10, следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор
65365.36.48, намиращ се в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, ЕКАТТЕ
65365, по кадастрална карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ по кадастралната
карта на целия имот 1976 кв. м, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване:
нива, стар идентификатор: имот с планоснимачен
номер 036048, при граници и съседи на имота по
скица: имот с идентификатор 65365.36.44 – нива,
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имот с идентификатор 65365.36.50 – ливада,
имот с и дентификатор 65365.36.51 – лива да,
имот с идентификатор 65365.36.46 – нива, имот
с идентификатор 65365.36.45 – нива, имот с идентификатор 65365.36.47 – нива, имот с идентификатор 65365.36.49 – нива, имот с идентификатор
65365.36.170 – гори и храсти в земеделска земя,
собственост на Община Сапарева баня, който
имот е идентичен с поземлен имот планоснимачен номер 036048, намиращ се в землището
на община Сапарева баня, област Кюстендил,
ЕК АТТЕ 65365, с площ 1976 кв. м, начин на
трайно ползване: полска култура, осма категория, м. Кузни бунар, при граници и съседи:
имот № 036050 – ливада, № 036051 – ливада,
№ 036049 – полска култура, № 036170 – храсти на
Община Сапарева баня, № 036047 – полска култура, № 036046 – полска култура, № 036045 – полска
култура, и № 036044 – полска култура, по акт за
собственост, вписан в Службата по вписванията
при Районния съд – Дупница. Имотът е закупен
за сумата 12 755 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението за възлагане и същото подлежи на вписване от съдията
по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.
6676
97. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, офис Добрич,
на основание чл. 239, ал. 2 във връзка с чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
с постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № С210003-091-0000952/4.10.2021 г. възлага на
Силвия Петкова Стоянова с адрес: София, ж.к.
Младост № 1, бл. 37А, вх. 1, ет. 4, aп. 13, следния
недвижим имот: празно дворно място с кадастрален идентификатор на обекта 35064.501.194, с площ
601 кв. м по н.а. № 115/29.09.2006 г. и 610 кв. м
по скица, намиращ се в гр. Каварна, община Каварна, ул. Максим Горки № 55. Имотът граничи
с идентификатори 35064.501.9578, 35064.501.3234,
35064.501.191, 35064.501.684 и 35064.501.3239.
6357
37. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пловдив, с постановление за възлагане на недвижим
имот № С210016-091-0000954/4.10.2021 г. възлага
на Павел Събков Бошнаков, адрес по чл. 8
от ДОПК и постоянен адрес: Пловдив, адрес:
ул. Рая № 10, вх. В, ет. 8, ап. 62, поземлен имот с
идентификатор 47295.21.250, с. Марково, община
„Родопи“, област Пловдив, адрес на поземления имот: м. Герена, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-85 от 6.12.2007 г. на изпълнителния
директор на АГКК; последното изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е със Заповед
№ КД-14-16-239 от 15.04.2009 г. на началника
на СГКК – Пловдив; площ: 7075 кв. м, трайно
предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м), категория на земята: 4, предишен
идентификатор: няма, номер по предходен план:
парцел: 021229, съседи: 47295.21.249, 47295.21.225,
47295.21.251, 47295.21.184, 47295.21.180. Собствеността преминава върху купувача от датата на
постановлението.
6358
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1. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Валери Йорданов Николов,
наследник на Бончо Данчев Илиев, собственик
на имот с идентификатор 11452.88.7, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6405
2. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Анелия Серафимова Григорова, наследница на Петко Ганчев Георгиев, собственик
на имот с идентификатор 23666.11.61, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6406
3. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Църковно настоятелство с. Владиня,
собственик на имот с идентификатор 11452.93.43 и
имот с идентификатор 11452.130.1, намиращи се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6407
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4. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Красимир Любославов Николов,
наследник на Тодор Николов Бозев, собственик
на имот с идентификатор 11452.86.17, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6408
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Георги Любенов
Нанков, наследник на Димо Стоянов Койнов,
собственик на имот с идентификатор 67218.15.355
и имот с идентификатор 67218.145.11, намиращи се
в землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6409
6. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията на
община Плевен, област Плевен, и община Ловеч,
област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Боряна
Стоянова Миховска-Георгиева, собственица на
имот с идентификатор 11452.89.39, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6410
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7. – А г енц и я „Пътна инфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Орлин Колев Карабашев, собственик на имот
с идентификатор 00299.10.45, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6411
8. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пенка Янкова Тодорова,
наследница на Бочо Генов Армейков, собственик
на имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ се
в землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6412
9. – А г енци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мая Маринова Петкова,
наследница на Марин Николов Илиев, собственик
на имот с идентификатор 11452.88.32, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6413
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10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Юлиан Петров Йорданов, собственик на
имот с идентификатор 11452.89.6, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6414
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Валентин Петков Маринов, наследник на Иван Анастасов Бекяров, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.209, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6415
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Валентина Любенова Магрисо,
наследница на Бочо Генов Армейков, собственик
на имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ се
в землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6416
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13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Илиев Кръстев,
наследник на Иван Банчев Кръстев, собственик
на имот с идентификатор 05921.114.6, намиращ се
в землището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6417
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Светослав Атанасов Пантелеев,
наследник на Митю Иванов Стоев, собственик на
имот с идентификатор 80039.30.2, намиращ се в
землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6418
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Надка Милчева Петрова,
наследница на Бочо Генов Армейков, собственик
на имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ се
в землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6419
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16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Миглена Владева Русева, наследница на Крачун Станчев Маринов, собственик на
имот с идентификатор 23666.65.13, намиращ се в
землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6420
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Станимир Илиев Иванов,
наследник на Илия Станчев Иванов, собственик
на имот с идентификатор 80039.29.9, намиращ се в
землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6421
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Пламен Стоянов Цанков, наследник
на Иванка Недкова Кръстева, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.214, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6422
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19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Алисен Здравкова Дудел, наследница на Борис Димитров Станчев, собственик на
имот с идентификатор 23666.64.16, намиращ се в
землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6423
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Детелин Русанов Гечев,
наследник на Денчо Николов Иванов, собственик
на имот с идентификатор 23666.81.1, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6424
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Веселина Величкова Терзиева, наследница
на Горана Желязкова Пенкова, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.345, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6425
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22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Елица Гошева Станчева,
наследница на Бочо Генов Армейков, собственик
на имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ се
в землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6426
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Даринка Ангелова Ставрева, собственица на
имот с идентификатор 11452.97.5, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6427
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Емилия Дакова Василева, собственица на
имот с идентификатор 80039.33.7, намиращ се в
землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6428
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25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Валентина Величкова Костова, наследница на
Вълчо Стойков Дюкенджийски, собственик на
имот с идентификатор 67218.145.106, намиращ се
в землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6429
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Венцислав Иванов Димитров, наследник на
Иван Василев Димитров, собственик на имот с
идентификатор 67218.15.375, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6430
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Михаил Славчев Димитров, собственик на
имот с идентификатор 23666.83.3, намиращ се в
землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6431
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28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Виржиния Недкова Хитова, собственица на
имот с идентификатор 67218.15.192, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6432
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Йорданка Цанкова Димитрова, наследница
на Цанко Иванов Цанков, собственик на имот с
идентификатор 00299.203.18, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6433
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Рачо Христов Рачев,
наследник на Христо Рачев Гатев, собственик
на имот с идентификатор 11452.127.9 и имот с
идентификатор 11452.128.91, намиращи се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6434
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31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пепа Краева Ангелова,
наследница на Марин Ангелов Енчев, собственик
на имот с идентификатор 11452.92.37, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6435
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Милена Йорданова Христова,
наследница на Георги Христов Данчев, собственик
на имот с идентификатор 11452.91.41, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6436
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Марина Ангелова Иванова, наследница на Марин Ангелов Енчев, собственик на
имот с идентификатор 11452.92.37, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6437
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34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Диана Генчева Ангелова, от една
страна, наследница на Генчо Стефанов Стоев,
собственик на имот с идентификатор 00299.85.19,
намиращ се в землището на с. Александрово,
община Ловеч, област Ловеч, и от друга страна,
наследница на Мина Добрева Стоева, собственик
на имот с идентификатор 00299.85.20 и имот с
идентификатор 00299.91.10, намиращи се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6438
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Иванка Петкова Димитрова, наследница на Петко Иванов Габровски, собственик на
имот с идентификатор 23666.98.14, намиращ се в
землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6439
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Виктор Борисов Винчев, собственик на
имот с идентификатор 80039.29.1, намиращ се в
землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6440
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ангел Илиев Митанов,
наследник на Петър Ачев Киров, собственик на
имот с идентификатор 11452.92.34, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6441
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Иванов Иванов,
наследник на Димо Стоянов Койнов, собственик
на имот с идентификатор 67218.15.355 и имот с
идентификатор 67218.145.11, намиращи се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6442
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Милена Ангелова Митанова,
наследница на Петър Ачев Киров, собственик на
имот с идентификатор 11452.92.34, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
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Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6443
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лъчезар Асенов Георгиев, собственик на
имот с идентификатор 11452.88.3, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6444
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Георги Василев Георгиев, собственик на имоти с идентификатори, както следва:
11452.88.40, 11452.92.36, 11452.92.39, 11452.92.41,
11452.93.36, 11452.93.39 и 11452.93.40, намиращи се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6445
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Венелин Атанасов
Хорозов, собственик на имот с идентификатор
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00299.19.5 и имот с идентификатор 00299.26.1,
намиращи се в землището на с. Александрово,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 531 на Министерския съвет от
22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6446
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Снежка Милчева Цонева, наследница на Иванка Недкова Кръстева, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.214, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6447
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Милко Божинов Макавеев, наследник на Георги Христов Данчев, собственик на
имот с идентификатор 11452.91.41, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6448
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
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ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Силвия Илиева Вълкова, наследник на
Цветана Петрова Иванова, собственик на имот с
идентификатор 00299.11.17, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6449
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мария Петрова Станчева, наследница на Борис Димитров Станчев, собственик на
имот с идентификатор 23666.64.16, намиращ се в
землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6450
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Венка Енчева Маринова, наследница на Георги Христов Данчев, собственик на
имот с идентификатор 11452.91.41, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6451
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията на
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община Плевен, област Плевен, и община Ловеч,
област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Розка
Стефанова Кирова, наследница, от една страна,
на Димо Стоянов Койнов, собственик на имот с
идентификатор 67218.145.11 и имот с идентификатор 67218.15.355, и от друга страна, наследник
на Бочо Генов Армейков, собственик на имот с
идентификатор 67218.15.196, всички намиращи се
в землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6452
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитър Георгиев Конов, наследник, от една страна, на Митю Конов Ненов,
собственик на имот с идентификатор 00299.91.16,
намиращ се в землището на с. Александрово,
община Ловеч, област Ловеч, и от друга страна,
наследник на Цана Петкова Кирова, собственик
на имот с идентификатор 23666.60.12, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6453
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Марияна Станчева
Тонкова, собственик, от една страна, на имот с
идентификатор 00299.19.14, и от друга страна,
наследница на Иринка Димитрова Тонкова,
собственик на имот с идентификатор 00299.19.13,
намиращи се в землището на с. Александрово,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 531 на Министерския съвет от
22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6454
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51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Красимира Борисова Карабашева, наследница на
Мария Събчева Карабашева, собственик на имот
с идентификатор 00299.11.1, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6455
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Васил Иванов Димитров, наследник
на Иван Василев Димитров, собственик на имот
с идентификатор 00299.88.24, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6456
53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Валерия Николаева Кирова, наследница на Георги Христов Данчев, собственик на
имот с идентификатор 11452.91.41, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6457
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54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Христалина Иванова Иванова,
наследница на Иван Стоянов Киров, собственик
на имот с идентификатор 67218.145.110, намиращ
се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6458
55. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Теменужка Иванова Ненчева,
наследница на Дона Цанкова Лалева, собственик
на имот с идентификатор 11452.88.37, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6459
56. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Радослав Райчев Белев, собственик на
имот с идентификатор 80039.29.15, намиращ се в
землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6460

ВЕСТНИК
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57. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Боряна Йорданова Димитров, собственик на
имот с идентификатор 23666.89.10, намиращ се в
землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6461
58. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Десислава Георгиева Кръстева, наследница
на Димитър Ангелов Цанков, собственик на
имот с идентификатор 11452.89.2, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6462
59. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Роза Йорданова Стоева, собственик
на имот с идентификатор 23666.89.11, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6463
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60. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Златомир Борисов Златанов, наследник на Борис Златанов Стоянов, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.244, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6464
61. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цона Иванова Николова,
наследница на Тодор Ванов Вански, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.402, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6465
62. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Маргаритка Георгиева Иванова, наследница на Бочо Генов Армейков, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6466
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63. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Емилия Иванова Кръстева, наследница на Иван Анастасов Бекяров, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.209, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6467
64. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мария Цонева Печева, наследница
на Цоню Иванов Карадимов, собственик на имот
с идентификатор 00299.19.12, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6468
65. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Владимир Красимиров Кръстев, наследник на
Кръстю Георгиев Крамолински, собственик на
имот с идентификатор 00299.19.6, намиращ се в
землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6469
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66. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Иво Митков Карабашев, наследник
на Мария Събчева Карабашева, собственик на
имот с идентификатор 00299.11.1, намиращ се в
землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6470
67. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Диян Георгиев Дюкенджиев,
наследник на Събчо Грозев Ружев, собственик на
имот с идентификатор 00299.10.32, намиращ се в
землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6471
68. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Кольо Йорданов Карабашев, наследник на
Мария Събчева Карабашева, собственик на имот
с идентификатор 00299.11.1, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6472
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69. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Милен Венков Макавеев,
наследник на Георги Христов Данчев, собственик
на имот с идентификатор 11452.91.41, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6473
70. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Искра Стайкова Макавеева, наследница на Георги Христов Данчев, собственик на
имот с идентификатор 11452.91.41, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6474
71. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Борислав Петров Немски, наследник на Борис Георгиев Цачев, собственик на
имот с идентификатор 11452.92.38, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6475
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72. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мариела Ангелова Чичева, наследница на Марин Ангелов Енчев, собственик на
имот с идентификатор 11452.92.37, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6476
73. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Галина Ценкова Иванова, наследница
на Ценко Иванов Данчев, собственик на имот с
идентификатор 00299.13.21, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6477
74. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Румяна Нанкова
Илиева, наследница на Димо Стоянов Койнов,
собственик на имот с идентификатор 67218.145.11
и имот с идентификатор 67218.15.355, намиращи
се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6478
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75. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Диана Димитрова Стоянова,
наследница на Бочо Генов Армейков, собственик
на имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ се
в землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6479
76. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Лазар Велиянов Гергицов, наследник на Киро Маринов Христов, собственик на
имот с идентификатор 23666.11.178, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6480
77. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ангелинка Костадинова Иванова,
наследница на Тодор Киров Кучев, собственик на
имот с идентификатор 11452.96.10, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6481
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78. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Иван Георгиев Гетов, собственик на
имот с идентификатор 05921.61.58, намиращ се в
землището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6482
79. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Павлина Христова Гърманова – Херфорт,
наследница на Дона Цанкова Лалева, собственик
на имот с идентификатор 11452.88.37, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6483
80. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Татяна Христова Гърманова,
наследница на Дона Цанкова Лалева, собственик
на имот с идентификатор 11452.88.37, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6484
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81. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Майя Колева Карабашева, собственик на имот с
идентификатор 00299.91.12, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6485
82. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Александър Христов Попов, наследник на Христо Колев Пеловски, собственик на
имот с идентификатор 11452.102.1, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6486
83. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иванка Павлова Илиева,
наследница на Иван Стоянов Киров, собственик
на имот с идентификатор 67218.145.110, намиращ
се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
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84. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Ралица Венциславова Мишева, наследница на
Вълчо Стойков Дюкенджийски, собственик на
имот с идентификатор 67218.145.106, намиращ се
в землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6488
85. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Красимир Найденов Бекяров, наследник на
Марин Найденов Бекяров, собственик на имот
с идентификатор 67218.15.717, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6489
86. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Теодоси Петров Маринов,
наследник на Колю Дечев Станков, собственик
на имот с идентификатор 23666.50.9, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6490
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87. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Росица Симеонова Караиванова,
наследница на Илия Конов Тодоров, собственик
на имот с идентификатор 11452.94.40, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6491
88. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ивайло Веселинов Станчев, наследник
на Иван Цонев Станчев, собственик на имот с
идентификатор 00299.10.25, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6492
89. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Илиян Георгиев Боянов,
наследник на Георги Кучев Биджев, собственик на
имот с идентификатор 11452.127.8, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6493
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90. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Росица Георгиева Боянова,
наследница на Георги Кучев Биджев, собственик
на имот с идентификатор 11452.127.8, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6494
91. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Виктория Ангелова Ринкова, наследница
на Виктория Крумова Ангелова, собственик на
имот с идентификатор 11452.97.2, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6495
92. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Йордан Николов Василев,
наследник на Кучо Илиев Дачков, собственик на
имот с идентификатор 11452.95.3, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6496
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93. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Тихомир Иванов Димитров, наследник на Иван Василев Димитров, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.375, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6497
94. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Пламен Тодоров Петков, наследник на Иван Анастасов Бекяров, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.209, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6498
95. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петя Николаева Тонева,
наследница на Дона Цанкова Лалева, собственик
на имот с идентификатор 11452.88.37, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
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96. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Петрана Борисова Митева, наследница на Борис Юрданов Мончев, собственик на
имот с идентификатор 11452.128.94, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6500
97. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Иван Димов Иванов, наследник на
Станка Борисова Димова, собственик на имот с
идентификатор 00299.203.26, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6501
98. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Десислава Стефанова Владовска,
наследница на Илия Конов Тодоров, собственик
на имот с идентификатор 11452.94.40, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
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99. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Румен Николаев Кънчев,
наследник на Кънчо Макавеев Пешев, собственик
на имот с идентификатор 11452.122.32, намиращ
се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6503
100. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Венцислав Тодоров Петков, наследник на Иван Анастасов Бекяров, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.209, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6504
101. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Данка Атанасова Владовска,
наследница на Илия Конов Тодоров, собственик
на имот с идентификатор 11452.94.40, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6505
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75. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности, както
следва: професор в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,
научно направление „Обща геодезия и геоинформационни системи“, за нуждите на катедра
„Геодезия и геоинформатика“ – един, със срок 3
месеца; професор в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за
нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ – един, със срок 2 месеца; доцент в
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, за нуждите на катедра
„История и теория на архитектурата“ – един, със
срок 3 месеца; главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.
Математика, за нуждите на катедра „Математика“ – един, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи по конкурсите
се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет
№ 202, сграда ректорат, София, бул. Христо
Смирненски № 1, тел. 02/866-90-54.
6383
613. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурс за допълнителен прием на докторанти
в редовна и задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2021/2022 г. в
следните професионални направления: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки –
2 бр. редовно и 1 бр. задочно – по докторски
програми „Книгознание, библиотекознание и
библиография“, „Организация и управление на
информационни процеси“, „Културно-историческо
наследство в съвременна информационна среда“,
„Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията
и у правление на знани ята“, „Нау кознание“,
„Лидерство“; 4.6. Информатика и компютърни
науки – 1 бр. редовно съгласно чл. 5, ал. 1 на
Постановление № 103 на Министерския съвет
от 1993 г. за българи, живеещи извън Република
България, и 6 бр. задочно – по докторска прог
рама „Информационни системи и технологии,
информатика и компютърни науки“; 9.1. Национална сигурност – 1 бр. задочно – по докторска
програма „Национална сигурност“, всички със
срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите
се подават на адрес: София, бул. Цариградско
шосе № 119, стая 215, тел. за справки – 970 85
98, www.unibit.bg.
6368
47. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Пневмология и фтизиатрия“ – един
в катедра „Кардиология, пулмология и ендо
кринология“, факултет „Медицина“, за нуждите
на Клиниката по пневмология и фтизиатрия на
УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вест-

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

ник“. Справки и документи – в Медицинския
университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
6314
428. – Висшето училище по телекомуникации и
пощи, София, обявява конкурси за академичната
длъжност доцент по: професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специа лност „Ин тег ри рани информационни
системи с микроуслуги – един; професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Изкуствен интелект
и облачни технологии за биометрична идентификация“ – един, двата със срок за подаване на
документи 2 месеца от датата на обнародване в
„Държавен вестник“. Документи се подават на
адрес: София, ул. Акад. Стефан Младенов № 1,
ВУТП, стая 201, отдел „Деловодство“, тел. (+359)
088 887 8068.
6327
429. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи, София, обявява конкурс за академичната
длъжност доцент в професионално направление
3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата
на материалното производство“ (Управление на
проекти и на телекомуникационни услуги), за
нуждите на катедра „Мениджмънт в съобщенията“ със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават на
адрес: София, ул. Акад. Стефан Младенов № 1,
ВУТП, стая 201, отдел „Деловодство“, тел. (+359)
088 887 8068.
6328
430. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи, София, обявява конкурс за прием на
докторанти за учебната 2021 – 2022 г. в съответствие с Решение № 437 на МС от 2 юни 2021 г.
с краен срок за подаване на документи – 3 декември 2021 г.:
Списък на специалностите, броя места по професионални направления и форма на обучение
Ши- Области на висше
Форми
Всичфър образование, прона обучение
ко
фесионални нап
равления и док- ре- за- самоторски програми дов- доч- стояна
на телна
3.

С оц иа л н и, с т о пански и правни
науки

5

5

15

25

3.7. Администрация и
управление

5

5

15

25

Технически науки

5

5

10

20

5.3. Комуникационна
и компют ърна
техника

5

5

10

20

Общо

45

5.

Документи се подават на адрес: София, ул. Акад.
Стефан Младенов № 1, ВУТП, стая 201, отдел
„Деловодство“, тел. (+359) 088 887 8068.
6331
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1. – Институтът по математика и информатика
при БАН – София, обявява: конкурси за заемане
на академичната длъжност доцент: в област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки (Информатични модели в геномиката); в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки (Контекстнобазирани информационни системи), за нуждите
на ИМИ – БАН – двата със срок 2 месеца от
обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Документи – в отдел ЧР на института, София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-2805.
6364
639. – Институтът по органична химия с
Център по фитохимия при БАН – София, обявява конкурси за академични длъжности, както
следва: доцент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Органична химия“,
за нуждите на лаборатория „Органичен синтез и
стереохимия“ – един; главен асистент в област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност
„Органична химия“, за нуждите на лаборатория
„Органичен синтез и стереохимия“ – един, със
срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17.
6384
11. – „ А д ж ибадем Сити К линик У МБА Л
Токуда“ – ЕАД, София, с решение на научния
съвет (протокол № 39 от 7.10.2021 г.) обявява
конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
напр авление 7.1. Медицина, научна специалност
„Дерматология и венерология“, за нуждите на
Клиниката по кожни и венерически болести.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Заявления и документи – в
деловодството на болницата, бул. Н. Вапцаров
№ 51Б, за справки – тел.: 02/403 4228, 02/403 4221.
6404
77. – „ А д ж иба дем Сити К линик У МБА Л
Токуда“ – ЕАД, София, с решение на научния
съвет (протокол № 39 от 7.10.2021 г.) обявява конкурс за един главен асистент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професио
нално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Гастроентерология“, за нуждите на Клиниката по гастроентерология. Конкурсът е със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Заявления и документи – в деловодството на
болницата, бул. Н. Вапцаров № 51Б, за справки – тел.: 02/403 4228, 02/403 4221.
6283
17. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план за
улична регулация (ИПУР) от о.т. 385а до о.т. 387
и изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ
I-117 – „за ОО и магазин“, и УПИ III – „за ОО“,
кв. 4a, и УПИ II-28 – „за автосервиз, пункт за
технически преглед, кафе, офис, магазини“, УПИ
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III-1636,31 и контактен УПИ XI-27, кв. 4, м. Враждебна-юг, район „Кремиковци“, и план-схема по
чл. 108 от ЗУТ по част „Водоснабдяване и канализация“. Проектът е изложен за запознаване в
Район „Подуяне“. 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 „Кремиковци“.
6386
21. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение на СОС
№ 545 по протокол № 37 от 9.09.2021 г. е одобрен
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на новосъздаден УПИ III от кв. 32а
и нова улица по о.т. 70а – о.т. 70в – о.т. 70г –
о.т. 70д по плана на с. Войняговци, район „Нови
Искър“ – СО, който е изложен в Район „Нови
Искър“. Решението може да бъде обжалвано по
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите
се подават в Район „Нови Искър“ и се изпращат
в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Нап
равление „Архитектура и градоустройство“ на
Столичната община.
6348
32. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – изменение на
план за регулация и изменение на план за застрояване (ИПРЗ); изменение на план за регулация на
Софийски околовръстен път (СОП) между о.т. 28
и о.т. 36; изменение на план за регулация на СОП
между о.т. 25 – о.т. 26 и о.т. 28; заличаване на
задънена улица от о.т. 35 – о.т. 511д до о.т. 511ж
(нова); заличаване на задънена улица от о.т. 26
до о.т. 27; изменение на план за регулация между о.т. 6а и о.т. 7а и откриване на нова улица от
о.т. 26 – о.т. 25а (нова) – о.т. 25б (нова) до о.т. 7а
(нова), с надлъжен и напречен профил; сливане
на кв. 1, 2 и 2А в нов кв. 1; сливане на: УПИ IV414 – „за офиси и магазини“, и УПИ V-966, 1544,
594 – „за магазини, офиси и складове“, от стар
кв. 1; УПИ II-414 – „за трафопост и паркинг“, от
стар кв. 2 и УПИ I-966, 1544, 594 – „за магазини,
офиси и складове“, от стар кв. 2А и създаване на
нов УПИ IV-1767, 1768, 1769, 1771, 1773, 1774, 1775,
1776, 1778, 1779, 1780, 1781, 1799, 1800, 1801, 1802,
1804, 1805, 3523, 3524, 3525, 3591, 3592, 9000 – „за
общественообслужващи дейности, хотел, офиси,
магазини, трафопост и пг“ (поземлени имоти с
идентификатори: 68134.6723.1767; 68134.6723.1768;
68134.6723.1769; 68134.6723.1771; 68134.6723.1773;
68134.6723.1774; 68134.6723.1775; 68134.6723.1776;
68134.6723.1778; 68134.6723.1779; 68134.6723.1780;
68134.6723.1781; 68134.6723.1799; 68134.6723.1800;
68134.6723.1801; 68134.6723.1802; 68134.6723.1804;
68134.6723.1805; 68134.2046.3523; 68134.2046.3524;
68134.2046.3525; 68134.2046.3591; 68134.2046.3592;
68134.6723.9000); изменение на план за застрояване
на нов УПИ IV-1767, 1768, 1769, 1771, 1773, 1774, 1775,
1776, 1778, 1779, 1780, 1781, 1799, 1800, 1801, 1802,
1804, 1805, 3523, 3524, 3525, 3591, 3592, 9000 – „за
общественообслужващи дейности, хотел, офиси,
магазини, трафопост и пг“, план-схема част „Водоснабдяване“ и план-схема част „Канализация“,
нов кв. 1, м. Околовръстен път – Детски град,
район „Панчарево“. Проектите са изложени в
Район „Витоша“ и Район „Панчарево“. На ос-
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нование чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
Район „Витоша“ и Район „Панчарево“.
6387
7. – О б щ и н а Б о б о в д о л н а о с н о в а н и е
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 119/14.09.2021 г. на Общинския съвет – Бобов
дол, е одобрен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на подземна
кабелна захранваща линия, представл яваща
отклонение за присъединяване на строеж – стационарна контролна точка СКТ № 1065, част от
ТОЛ системата, към общи мрежи на техническата инфраструктура за изграждане на подземна
кабелна захранваща линия НН 1 kV, попадаща
в землището на с. Паничарево, община Бобов
дол, като самостоятелна съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива
по чл. 150 от ЗУТ за обект „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите
на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ
№ 1065 на път II-62 „Дупница – Кюстендил“,
км 27+850, попадаща в землището на с. Паничарево, община Бобов дол, част от електронна
система за събиране на таксите за ползване на
републиканската пътна мрежа на база изминато
разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т
(ТОЛ) и на база време за леки автомобили с
обща технически допустима максимална маса
до 3,5 т (електронна винетка)“. В 30-дневен срок
от датата на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ на основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в А дминистративния съд – К юстендил, чрез
Общинския съвет – Бобов дол.
6315
1. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен
обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до
имот № 18174.15.97, м. Новините, с. Гурмазово,
община Божурище, в обхват част от полски
път с идентификатор 18174.15.182 по КККР на
с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със
Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Изработеният проект
за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6345
2. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на подземно
трасе на уличен водопровод за водоснабдяване
на обект „жилищна сграда“, намиращ се в УПИ
XXXVIII-23.26 от кв. 39, с. Хераково, имот с идентификатор 77246.23.26. Проектът за ПУП – ПП е
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изложен за разглеждане в Община Божурище. На
основание на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6346
3. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 68 от протокол № 9 от 26.08.2021 г. на
ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване (ПРЗ) в обхват поземлени имоти
с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273 по
КККР на с. Гурмазово. С плана за регулация от
имоти с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273,
м. Мъртвак, с. Гурмазово, община Божурище,
се създават два нови квартала: 4 и 4а. Създават се следните нови УПИ: I-18.1019, II-18.1020,
III-18.1021, IV-18.1022, V-18.1023 и VI-18.1024 от
кв. 4а, м. Мъртвак, с. Гурмазово, община Божурище, XVIII-18.1002, XIX-18.1003, ХХ-18.1004,
XXI-18.1005, XXII-18.1006, XXIII-18.1007, XXIV18.1008, XXV-18.1009, ХХVI-18.1010 – за административни, търговски, обслужващи дейности
и инженерна инфраструктура, XXVII-18.1011,
X X V I I I-18.1012 , X X I X-18.1013, Х Х Х-18.1014,
XXXI-18.1015, ХХХII-18.1016, ХХХIII-18.1017 и
XXXIV-18.1018 от кв. 4, м. Мъртвак, с. Гурмазово, община Божурище, и новосъздадени улици
съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, представляващи
и мо т и с и ден т ифи к ат ори № 18174.18.1025 и
№ 18174.18.1026. На основание чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ възражения срещу решението могат да
бъдат подавани от заинтересованите лица чрез
Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6344
12. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура на външно ел. захранване НН – 1 kV за
обект еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 77246.153.1 в УПИ IV-153001, кв. 1, м. Двора, с. Хераково, община Божурище. Проектът за
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане
в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6343
23. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за пътна
връзка, осигуряваща достъп до УПИ I-2077 в
бивш масив 63, бивша местност Минерални
бани, землище кв. Банево, ПИ с идентификатор
07079.13.2077 по КК на гр. Бургас. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админис
трация в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“.
6401
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35. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 389
от 28.09.2021 г. на Общинския съвет „Марица“ е
одобрен ПУП – парцеларен план за обект: Кабелна линия Н.Н. ОТ КРШ „1“, монтиран пред
УПИ II-12.70 – общественообслужващи дейности,
до новo електромернo таблo ТЕПО, монтиранo
пред ПИ № 66915.12.400 по кадастралната карта
на с. Скутаре, по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
„Марица“ до Административния съд – Пловдив.
6375
3. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на
заинтересуваните лица, че е внесен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 20 kV
между съществуващ ТП „Техническа работилница“
и съществуващ БКТП „Детелина“ по плана на
с. Цалапица, община „Родопи“. Проектното трасе
преминава през поземлени имоти с идентификатори 78029.141.981, 78029.345.975, 78029.345.979,
78029.345.989, 78029.350.49, 78029.350.66, 78029.350.76,
7 8 0 2 9. 35 0 . 47 9, 7 8 0 2 9. 3 6 6 . 2 6 , 7 8 0 2 9. 3 6 6 . 4 6 3 ,
78029.366.981, 78029.366.988, 78029.502.3196 по
кадастралната карта на землище с. Цалапица,
община „Родопи“, както и през улици на територията на населеното място. Дължината на
трасето в землището на с. Цалапица е 835 м
съгласно приложените ПУП – парцеларен план,
регистър на засегнатите имоти и обяснителна
записка, изработени от лицензиран проектант. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
„Родопи“ и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6325
7. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение
№ 402, прието с протокол № 08 от 24.08.2021 г.
на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Външно електрозахранване 1 kV на „Жилищна
сграда“ в УПИ 000403-I, съответстващ на ПИ с
и.д. 87240.33.370, масив 33, местност Долни лозя
по кадастралната карта на с. Ягодово. Проектното трасе преминава през поземлени имоти
с идентификатори 87240.33.321 и 87240.33.377
по кадастралната карта на с. Ягодово, община
„Родопи“, дължината на трасето е 36 м съгласно
приложените ПУП – парцеларен план, регистър
на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
6324

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

8. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение
№ 400, прието с протокол № 08 от 24.08.2021 г.
на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Външно кабелно електрозахранване 20 kV с
монтаж на нов БКТП и външно кабелно електрозахранване 1 kV за „Склад за селскостопанска
техника и инвентар“ в ПИ с ид. 87240.35.248 по
кадастралната карта на с. Ягодово. Проектното
трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 87240.23.94, 87240.24.170, 87240.21.112,
87240.35.386 и 87240.35.248 по кадастралната карта
на с. Ягодово, община „Родопи“, дължината на
трасето е 112 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и
обяснителна записка, изработени от лицензиран
проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
6322
10. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение № 401,
прието с протокол № 08 от 24.08.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен
проект на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: „Кабели 20 kV, нов
БКТП до 1 × 800 kVA/20/0.4 kV в УПИ II-88 – жилищно строителство (ПИ с ид. 47295.43.1608), и
нов 1 kV за външно електрозахранване на „Девет жилищни сгради“ в УПИ I-82 – жилищно
строителство (ПИ с ид. 47295.43.1606), местност
Землище Марково по кадастралната карта на
с. Марково. Проектното трасе преминава през
поземлени имоти с идентификатори 47295.43.548,
47295.43.550, 47295.43.598, 47295.43.599, 47295.43.1425,
47295.43.1607 и 47295.43.1609 по кадастралната карта
на с. Марково, община „Родопи“, дължината на
трасето за кабел 20 kV е 832 м, а дължината на
трасето за кабел 1 kV е 78 м, общата дължина на
трасето на кабелите е 910 м съгласно приложените
ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите
имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пловдив,
чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
6323
27. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение
№ 399, прието с протокол № 08 от 24.08.2021 г.
на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Нова въздушна кабелна линия 1 kV за външно
електрозахранване на „Жилищна сграда“ в УПИ
I-033006 – жилищно строителство, съответстващ
на ПИ с ид. 06447.33.80, масив 33, местност Калуд
ница, по кадастралната карта на с. Брестник.
Проектното трасе преминава през поземлени
имоти с идентификатори 06447.49.82 и 06447.33.67
по кадастралната карта на с. Брестник, община
„Родопи“, дължината на трасето е 97 м съгласно
приложените ПУП – парцеларен план, регистър
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на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
6321
28. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа
на „Нетгард“ – ООД, от съществуваща шахта в
землището на с. Кадиево до нова шахта на път
III-8602 – край на община „Родопи“, преминаваща
през поземлени имоти в землищата на с. Кадиево,
с. Брестовица и с. Златитрап, община „Родопи“.
Дължината на новоизградената кабелна мрежа
е 10 374 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и
обяснителна записка, изработени от лицензиран
проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата
на Община „Родопи“ и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6292
111. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на
„Жилищна сграда“ в УПИ 43.1899 – жил. стр.,
съответстващ на ПИ с ид. 47295.43.1899, масив 43,
местност Захаридево по кадастралната карта на
с. Марково. Проектното трасе преминава през
поземлени имоти с идентификатори 47295.43.550,
47295.43.1425 и 47295.43.2064 по кадастралната
карта на с. Марково, община „Родопи“. Дължината на трасето е 231 м съгласно приложените
ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите
имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП
в сградата на Община „Родопи“ и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6296
112. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: „Нов кабел 1 kV за
външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в
УПИ I-017021 – жил. строителство, съответстващ
на ПИ с и.д. 03304.17.106, масив 17, местност
Острова по кадастралната карта на землище
с. Белащица. Проектното трасе преминава през
поземлени имоти с идентификатори 03304.17.32 и
03304.17.108 по кадастралната карта на землище
с. Белащица, община „Родопи“. Дължината на
трасето е 74 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и
обяснителна записка, изработени от лицензиран
проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
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едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата
на Община „Родопи“ и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6295
113. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия
1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ 012212-I – жил. застр., съответстващ на
ПИ с ид. 03304.12.480, масив 12, местност Текнето
по кадастралната карта на землище с. Белащица.
Проектното трасе преминава през поземлени
имоти с идентификатори 03304.12.234 и 03304.12.485
по кадастралната карта на землище с. Белащица,
община „Родопи“. Дължината на трасето е 25 м
съгласно приложените ПУП – парцеларен план,
регистър на засегнатите имоти и обяснителна
записка, изработени от лицензиран проектант. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
„Родопи“ и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6293
114. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия
1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна
сграда“ в УПИ 012012-II – жил. застр., съответстващ на ПИ с ид. 31036.12.61, масив 12, местност
Мерите-2 по кадастралната карта на землище
с. Златитрап. Проектното трасе преминава през
поземлени имоти с идентификатори 31036.11.121,
31036.11.102, 31036.11.104, 31036.12.101 и 31036.12.72
по кадастралната карта на землище с. Златитрап,
община „Родопи“. Дължината на трасето е 267 м
съгласно приложените ПУП – парцеларен план,
регистър на засегнатите имоти и обяснителна
записка, изработени от лицензиран проектант. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
„Родопи“ и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6294
172. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия
1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна
сграда“ в УПИ 47.2-II – жилищно застрояване,
съответстващ на ПИ с ид. 47295.47.327, масив 47,
местност Пичковец по кадастралната карта на
с. Марково. Проектното трасе преминава през
поземлени имоти с идентификатори 47295.47.155,
47295.47.151 и 47295.47.152 по кадастралната карта
на с. Марково, община „Родопи“. Дължината на
трасето е 92 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и
обяснителна записка, изработени от лицензиран
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проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата
на Община „Родопи“ и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6290
173. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нов кабел 1 kV
за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“
в УПИ 028050-I – жил. застр., и УПИ 028050III – жил. застр., съответстващи на ПИ с и.д.
06477.28.216 и 06447.28.218, масив 28, местност
Бозалъка по кадастралната карта на землище
с. Брестник. Проектното трасе преминава през
поземлен имот с идентификатор 06447.28.160 по
кадастралната карта на землище с. Брестник,
община „Родопи“. Дължината на трасето е 135 м
съгласно приложените ПУП – парцеларен план,
регистър на засегнатите имоти и обяснителна
записка, изработени от лицензиран проектант. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
„Родопи“ и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6297
174. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нов кабел 1 kV
за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“
в УПИ III-001089 – жилищно застрояване, съответстващ на ПИ с и.д. 06447.28.280, масив 28,
местност До селото по кадастралната карта на
с. Брестник. Проектното трасе преминава през
поземлени имоти с идентификатори 06447.1.320 и
06447.28.155 по кадастралната карта на землище
с. Брестник, община „Родопи“. Дължината на
трасето е 63 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и
обяснителна записка, изработени от лицензиран
проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата
на Община „Родопи“ и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6291
28. – Община Приморско на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
ПУП (ПП) за трасе на напорен водопровод, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори
№ 37023.15.12, № 37023.15.229 и № 37023.15.269
по КК на гр. Китен, община Приморско, с цел
утвърждаване на трасе и сервитут на участъка от
напорния тръбопровод, преминаващо през трите
имота, е одобрен с Решение № 270 от 28.09.2021 г.,
прието с протокол № 23 от 28.09.2021 г. от Общинския съвет – Приморско. Проектът се съхранява
от дирекция УТАС – Община Приморско, и може
да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
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в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6362
601. – Община гр. Провадия, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че въз основа на заявление
с вх. № УТ23-21 от 19.10.2021 г. от „А1 България“ – ЕАД, за одобряване на проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Приемно-предавателна станция VAR0666.B000
„Petrov dol“ с честотен обхват 900-2100 MHz на
„А1 България“ – ЕАД, с. Петров дол, имот с идентификатор 56143.46.19, м. Люляката, община Провадия, област Варна“ – за изработен ПУП – ПП
(парцеларен план). Подобект: „Външно ел. захранване – трафопост тип МКТП 20/0.4 kV, 63 kVA в
ПИ 56143.46.19 и захранването му с кабелна линия
20 kV от ВЕЛ „Ветрино“. Дължината на трасето
е 600 м за трасе на външно ел. захранване чрез
изграждане на въздушна мрежа ниско напрежение
и започва от съществуващ стълб в ПИ 56143.51.6, с
начин на трайно ползване „нива“, собственост на
Иван Хараланов Костадинов, продължава през ПИ
56143.51.7 – „нива“ на „Илкстон“ – ЕООД, като се
движи в съществуващ сервитут на въздушна ел.
кабелна линия, продължава през ПИ 56143.47.176
и ПИ 56143.46.276 „полски пътища“ – имоти,
публична собственост на Община Провадия, и
достига до ПИ 56143.46.19. 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 парцеларния план до
общинската администрация.
6349
6. – Областният управител на област Разград
на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148,
ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж
№ РС-002 от 20.10.2021 г. на обект: „Проектиране,
строителство и авторски надзор на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително
третиране на битови отпадъци за общините от
Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“, съгласно изискванията
на чл. 149, ал. 5 от Закона за устройство на територията с възложител Община Разград. Строежът
е втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2,
буква „г“ от ЗУТ, както и съгласно чл. 4, ал. 4,
буква „г“ от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване чрез областния управител на област Разград пред Административния
съд – Разград, в 30-дневен срок от съобщаването
му чрез обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6382
75. – Областният управител на област Русе
съгласно чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 154, ал. 5 и 6 във
връзка с ал. 2, т. 8 и чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗУТ е
издадена Заповед № 6-95-00-596 от 12.10.2021 г.
за допълване на Разрешение за строеж № 7 от
16.09.2020 г. за обект „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством
Единна електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ)
за общински администрации“, подобект „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност
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посредством ЕЕСМ за общински администрации
на територията на Северна България, община
Две могили“, в землища на населени места в
общините Борово и Две могили в област Русе,
поради промяна на вида и местоположението на
трасето на оптичната кабелна линия в обхвата на
общински път RSE 2004 (п.к. III-501) в участъка
от границата на община Две могили и община
Борово до гр. Две могили на територията на
община Две могили. Заповедта за допълване
на Разрешение за строеж № 7/2020 г. подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Административния съд – Русе, в 30-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област Русе съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
6282
9. – Община Самоков на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка
с чл. 128, ал. 13 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1051 на заседание на Общинския съвет – гр. Самоков, с протокол № 27 от 23.09.2021 г. е одобрен
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за изграждане на: Трасе на „Горски път „Момчиловица – Гергиновица“, засягащо поземлени имоти с идентификатори № 61604.24.105,
№ 61604.24.122, № 61604.24.123, № 61604.24.140,
№ 61604.24.141, № 61604.24.143 и № 61604.24.150,
общинска собственост, по кадастралната карта на
с. Радуил, община Самоков. Решението подлежи
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Самоков,
пред Административния съд – София област.
6388
10. – Община Самоков на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка
с чл. 128, ал. 13 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1052 на заседание на Общинския съвет – гр. Самоков, с протокол № 27 от 23.09.2021 г. е одобрен
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за изграждане на: Трасе на „Горски път
„Соколовец – Ходжовица – Маришко присое“,
засягащо поземлени имоти с идентификатори
№ 61604.15.348, № 61604.15.369 и № 61604.15.403,
общинска собственост, по кадастралната карта на
с. Радуил, община Самоков. Решението подлежи
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Самоков,
пред Административния съд – София област.
6389
30. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 194 от 19 октомври 2021 г. (протокол
№ 10) на Общинския съвет – Севлиево, е одобрен
ПУП – парцеларен план и специализирана плансхема на Трасе на проектен подземен електропровод 20 kV с начало на трасето от подстанция
„ЕМКА“ в ПИ 65927.501.3623 до ПИ 65927.501.5174
по КККР на гр. Севлиево, с обхват на проекта следните имоти, през които ще преминава
трасето на проектен подземен електропровод
20 kV: ПИ 65927.501.2502 (общинска публична
собственост) – НТП: „За второстепенна улица“,
ПИ 65927.501.3715 (общинска публична собственост) – НТП: „За второстепенна улица“, ПИ
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65927.501.5304 (държавна собственост) – НТП: „За
друг вид застрояване“, ПИ 65927.65.39 (общинска
публична собственост) – НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 65927.65.72
(общинска публична собственост) – НТП: „За
селскос т опа нск и, г орск и, ведомс т вен п ът“,
ПИ 65927.65.75 (общинска публична собственос т) – Н Т П: „За селскос т опа нск и, г орск и,
ведомствен път“, ПИ 65927.501.4279 (общинска
публична собственост) – НТП: „За второстепенна
улица“, ПИ 65927.501.4394 (общинска публична
собственост) – НТП: „За второстепенна улица“,
ПИ 65927.501.4388 (общинска публична собственост) – НТП: „За второстепенна улица“, ПИ
65927.78.64 (държавна частна собственост) – НТП:
„Напоителен канал“, ПИ 65927.78.2 (общинска публична собственост) – НТП: „За селскостопански,
горски, ведомствен път“, ПИ 65927.78.65 (общинска
публична собственост) – НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 65927.501.3490
(общ и нска час т на собс т венос т) – Н Т П: „За
комплексно застрояване“, ПИ 65927.501.4559
(общинска публична собственост) – НТП: „За
второстепенна улица“, ПИ 65927.501.4557 (общинска публична собственост) – НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 65927.501.4555 (общинска
публична собственост) – НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 65927.501.4554 (общинска публична собственост) – НТП: „За второстепенна
улица“, ПИ 65927.501.4171 (общинска публична
собственост) – НТП: „За второстепенна улица“,
ПИ 65927.501.4571 (общинска публична собственост) – НТП: „За второстепенна улица“, ПИ
65927.501.3029 (изключителна държавна собственост) – НТП: „За път от републиканската пътна
мрежа“, ПИ 65927.501.5009 (общинска публична
собственост) – НТП: „За друг поземлен имот за
движение и транспорт“, ПИ 65927.501.4161 (частна
собственост) – НТП: „Незастроен имот за производствен, складов обект“, ПИ 65927.501.3714
(общинска публична собственост) – НТП: „За
първостепенна улица“. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Севлиево до Административния съд – Габрово.
6337
379. – Община Севлиево на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени
следните заповеди за отчуждаване на недвижими
имоти за реализацията на обект от първостепенно
значение – публична общинска собственост, а
именно: „Велосипедна алея в зоната на крайградски отдих“ с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна
зона на р. Росица, землището на гр. Севлиево,
ЕКАТТЕ 65927: Заповед № 0884 от 17.09.2021 г.
на кмета на община Севлиево за отчуждаване
на поземлен имот с идентификатор 65927.83.63,
представляващ нива, трета категория, с площ
за отчуждаване 0,703 дка от общо 6,049 дка по
КККР на гр. Севлиево, одобрени със Заповед
№ РД-18-77 от 16.07.2008 г. на изп. директор на
АГКК, на наследниците на Христо Димов Йонков – собственик на отчуждения имот. Адресът
на лицето Петър Христов Димов – наследник,
собственик на 1/2 ид. част, не е известен. Обезщетението, определено за описаната площ, е в
размер на 1485 лв.; Заповед № 0886 от 17.09.2021 г.
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на кмета на община Севлиево за отчуждаване
на поземлен имот с идентификатор 65927.74.8,
представляващ пасище, трета категория, с площ
за отчуждаване 0,230 дка от общо 18,498 дка по
КККР на гр. Севлиево, одобрени със Заповед
№ РД-18-77 от 16.07.2008 г. на изп. директор на
АГКК, на Драгньо Прокопиев Драгнев – починал,
собственик на отчуждения имот, с неустановени
наследници. Обезщетението, определено за опи
саната площ, е в размер на 870 лв. Сумите ще
бъдат преведени по сметка на Община Севлиево
в „Уникредит Булбанк“ – АД – гр. Севлиево. Заповедите могат да се обжалват в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Габрово, чрез кмета на
община Севлиево.
6302
5. – Община Созопол, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план за
улична регулация за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на населеното
място за обект: Второстепенна обслужваща
улица с осови точки 91a-91b-91c-91d, с ширина на
пътното платно 4 м и тротоари двустранно по
1,50 м, завършваща с обръщало при осова точка
91d, и улица-тупик с ширина 3,50 м, в м. Мокро
скала, землище на гр. Черноморец, община Созопол, с трасе в обхват на части от поземлени
имоти с идентификатори 81178.1.316, 81178.1.313,
81178.1.312, 81178.1.332, 81178.1.290 и 81178.1.291 по
КК на гр. Черноморец, община Созопол. Проектът се намира в стая № 26 (дирекция УТИПЕП)
в сградата на Община Созопол. 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
за подробен устройствен план до общинската
администрация – гр. Созопол.
6356
25. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Електроника
НС“ – ЕООД, на територията на община Търговище“, с който съгласно приложения регистър
към заданието по чл. 125 от ЗУТ предвидените
трасета засягат: общински поземлени имоти с
идентификатори 73626.528.1210, 73626.204.243,
73626.124.1, 73626.126.1, 73626.130.1, 73626.136.1,
73626.143.1, с начин на трайно ползване (НТП)
„за селскостопански, горски, ведомствен път“ и
ПИ № 73626.528.1221 с НТП „за друг вид водно
течение“ (с пресичане по съществуващ мост) в
землището на гр. Търговище; общински поземлени имоти с идентификатори 69599.13.14, 69599.12.11,
69599.11.1, 69599.10.18, 69599.34.20, 69599.14.16,
69599.15.18, 69599.16.14 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ № 69599.8.105
с НТП „гори и храсти в земеделски земи“ и ПИ
№ 69599.18.37, публична държавна собственост, с
НТП „за друг вид водно течение“ (с пресичане по
съществуващ мост) в землището на с. Стража,
община Търговище; общински поземлени имоти
с идентификатори 63241.8.32, 63241.8.35, 63241.8.37,
63241.9.43, 63241.9.83, 63241.5.103, 63241.4.1, 63241.4.45,
63241.3.129, 63241.3.79 с НТП „за селскостопански,
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горски, ведомствен път“, ПИ № 63241.9.222 с
НТП „за напоителен канал“ (с пресичане по
съществуващ мост), ПИ № 63241.1.143 и ПИ
№ 63241.1.138 – територии на транспорта, публична държавна собственост (като пресичането на
пътните платна да е с хоризонтални сондажи), в
землището на с. Руец; общински поземлени имоти
с идентификатори 03037.11.186, 03037.11.292 с НТП
„за селскостопански, горски, ведомствен път“ и
ПИ № 03037.11.180 с НТП „нива“ в землището
на с. Баячево, поземлени имоти в землищата на
гр. Търговище, с. Стража, с. Руец, с. Баячево,
община Търговище. Информация по проекта се
помества на интернет страницата на общината:
www.targovishte.bg, линк – Актуално/Обявления/
Обявления и уведомления на община Търговище
за 2021 година. Проектът може да бъде разгледан
в приемно време, стая № 14 на ет. 1 в сградата на
Община Търговище. 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.
6377
26. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Изместване на два броя оптични кабели – собственост на „БТК“ – ЕАД, по трасето
Търговище – Разград“, с който се засягат поземлени имоти – държавна и общинска собственост, с
идентификатори 04159.14.20, 04159.16.56, 04159.16.57,
04159.34.2, 04159.34.8 в землището на с. Бистра,
община Търговище. Информация по проекта се
помества на интернет страницата на общината:
www.targovishle.bg, линк – Актуално/Обявления/
Обявления и уведомления на община Търговище
за 2021 година. Проектът може да бъде разгледан
в приемно време, стая № 14 на ет. 1 в сградата на
Община Търговище. 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.
6376
2. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 544 от 30.09.2021 г.
на Общинския съвет – с. Аврен, е одобрен проект
на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за изменение на
действащия подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), одобрени
със Заповед № 1475 от 21.08.2008 г. на кмета на
община Аврен, в частта за урегулиран поземлен
имот (УПИ) I-211.31, 211.32, УПИ II-211.16 – за
транспорт и инфраструктура, УПИ XVIII-211.34,
УПИ XVI-211.2, УПИ XV-211.3, УПИ XIV-211.4
и УПИ VI-211.10 от кв. 211-1, отговарящи съответно на поземлени имоти с идентификатори
58445.211.31, 58445.211.32, 58445.211.16, 58445.211.34,
58445.211.2, 58445.211.3, 58445.211.4, 58445.211.10 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР), намиращи се в м. Корията, земл ище
на с. Приселци, община Аврен, във връзка със
заличаване на УПИ II-211.16 – за транспорт и
инфраструктура, обособяване на улица с цел оси-

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

гуряване на достъп до урегулираните поземлени
имоти и установяване на застроителен режим за
УПИ ХIХ-211.31, 211.32, УПИ ХХ-211.34, УПИ
XXI-211.2, УПИ XXII-211.3 и УПИ XXIII-211.4
в кв. 211-1, и УПИ XIV-211.10 в новообразуван
кв. 211-3, намиращи се в м. Корията, землище
на с. Приселци, община Аврен, в режим на устройствена зона „Пп“ (предимно производствена).
Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ
настоящият административен акт подлежи на
обжалване пред Административния съд – Вар
на. Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ жалбите се подават чрез Общинския съвет – с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6298
3. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 543 от 30.09.2021 г.
на Общинския съвет – с. Аврен, е одобрен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект: „Трасе
на външно кабелно електрозахранване и трасе
на водопровод и водопроводно отк лонение“,
преминаващи през поземлени имоти (ПИ) с
идентификатори 58445.8.353, 58445.103.223 и ПИ
58445.103.226 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), землище на с. Приселци,
община Аврен – общинска публична собственост,
за присъединяване потребителите на съответните
експлоатационни дружества, собственици на ПИ
с идентификатор 58445.201.51 по КККР, отговарящ
на урегулиран поземлен имот (УПИ) 201051 от
кв. 201, намиращ се в м. Комлука, землище на
с. Приселци, община Аврен, от съществуващите
проводи до границата на имота. Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ настоящият
административен акт подлежи на обжалване
пред Административния съд – Варна. Съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ жалбите
се подават чрез Общинския съвет – с. Аврен, в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
6277
Административният съд – Варна, осми състав, призовава Рони Лий Салмон, гражданин на
САЩ, роден на 7.07.1939 г. в гр. Рали, Северна
Каролина, в качеството му на заинтересована
страна по адм. д. № 818/2021 г. по описа на Административния съд – Варна, заведено от Сърпухи
Гарабед Пилибосян от гр. София чрез адв. Тодор
Тодоров – САК, против виза за проектиране на
главния архитект на район „Одесос“, община
Варна, за изготвяне на проект за „Подземни
гаражи и паркоместа и надземни паркоместа в
УПИ Х-11а, 11, 12, 13, кв. 133 (идентификатор
10135.1506.238), по плана на 7 м. р. на гр. Варна,
ул. Бачо Киро № 22/ул. Козлодуй, в съответствие
с показаното с червен пунктир на копието (извадката) от действащия ПУП. Производството
по делото е насрочено за 9.11.2021 г. от 10,30 ч.
6369
Административният съд – София-град, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба
от „Национална електрическа компания“ – ЕАД,
гр. София, представлявано от изпълнителния
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директор Иван Йончев, срещу Методиката за
определяне на цените на електрическата енергия
на доставчика от последна инстанция (ДВ, бр. 61
от 20.07.2021 г.), приета с решение на Комисията
за енергийно и водно регулиране по Протокол
№ 142 от 15.07.2021 г., т. 2, по която е образувано
адм. д. № 8492/2021 г. по описа на Административния съд – София-град, ХV тричленен състав,
насрочено за 4.02.2022 г. от 10,30 ч.
6371
А дминистративният съд – София област,
тричленен състав, на основание чл. 181 във
връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, по оспорване
на областния управител на Софийска област е
образувано адм. д. № 1002/2021 г. по описа на
съда, насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 8.12.2021 г. от 10 ч., по което предмет
на оспорване е Решение № 168 по протокол № 9
от 24.09.2021 г. на Общинския съвет – Драгоман, с което одобрява провеждането на местен
референдум на територията на цялата община
Драгоман с въпрос: „Да управлява и стопанисва
ли самостоятелно Община Драгоман общинските
води, ВиК съоръженията и мрежите, изградени
на нейна територия?“.
6370
Бургаският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 2 ТЗ призовава кредиторите на „Еврокапитал – България“ – ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК
130487974, със седалище и адрес на управление
община Бургас, гр. Бургас, п.к. 8000, ул. Александровска № 21, ет. Е, да се явят на 18.11.2021 г. в
11,30 ч. за участие в открито съдебно заседание
по ч. т. д. № 331/2021 г. по описа на Окръжния
съд – Бургас, за разглеждане на искането на Националната агенция за приходите – София, представлявана от Венцислава Петкова – директор на
дирекция „Държавни вземания“, за отмяна на
решенията, приети на събрание на кредиторите,
проведено на 13.07.2021 г. по т. д. № 354/2018 г.
по описа на ОСБс – несъстоятелност.
6381
Окръжният съд – Силистра, по т.д. № 153/
2021 г. призовава „Юробанк България“ – АД, със
седалище и адрес на управление област София,
община Столична, гр. София, ул. Околовръстен
път № 260, Национална агенция за приходите със
седалище и адрес на управление област София,
община Столична, гр. София, бул. Княз Александър Дондуков № 52, „ЕОС Матрикс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление област
София, община Столична, гр. София, кв. Малинова долина, ул. Рачо Петков Казанджията № 6,
кредитори на „Титан-59“ – ЕООД, да се явят в
съда на 8.12.2021 г. от 11 ч. за разглеждане на
подадената от НАП – гр. София, молба за отмяна на решението на СК на „Титан-59“ – ЕООД,
проведено на 17.09.2021 г., по т.д.н. № 61/2013 г.
на ОС – Силистра.
6403

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на българските филателисти“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17,
ал. 2 от устава свиква редовно общо събрание на
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членовете на сдружението на 11.12.2021 г. в 11 ч.
на адрес: Пловдив, бул. България № 97, Парк-хотел „Санкт Петербург“, Конферентна зала, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз
на българските филателисти“ за дейността му в
периода 2017 – 2021 г.; 2. доклад на контролноревизионната комисия на сдружението за периода
2017 – 2021 г.; 3. избор на членове на управителния
съвет и на контролно-ревизионната комисия на
сдружението за периода 2021 – 2026 г.; 4. приемане на програма за работата на сдружението
за периода 2021 – 2026 г.; 5. разни. За участие в
общото събрание членовете на сдружение „Съюз
на българските филателисти“ следва да представят
документи за самоличност на физическо лице
за проверка по списъците на сдружението за
платилите членски внос за 2020 г. Регистрацията
на участниците завършва в 11 ч. на 11 декември
2021 г. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват на общото събрание лично или
чрез упълномощен представител при условията
на чл. 18, ал. 1 от устава на сдружението. При
липса на кворум събранието се отлага с един час
по-късно на същата дата – 11 декември 2021 г.,
след което се провежда на същото място и при
същия дневен ред с присъстващите надлежно
представени членове.
6347
94. – Управителният съвет на СБФД – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на съюза на 11.12.2021 г. в 10 ч.
в Дома на киното – София, ул. Екзарх Йосиф
№ 37, при следния дневен ред: 1. доклад на УС
за дейността на СБФД; 2. отчет на приходите
и разходите на СБФД за 2019 и 2020 г. и приемане на бюджет на СБФД за 2021 и 2022 г.; 3.
доклад на контролната комисия; 4. разни. На
основание Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г.,
изм. със Заповед № РД-01-861 от 21.10.2021 г. на
Министерството на здравеопазването, за участие
в общото събрание ще бъдат допускани само
лица, които: са ваксинирани или преболедували
COVID-19, удостоверено с валидни документи
за ваксинация или за преболедуване, или представят отрицателен резултат от проведено до 72
часа преди началния час на общото събрание
изследване по метода на полимеразно верижна
реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест
(до 48 часа преди началния час на общото събрание), удостоверено чрез валиден документ. В
случай на удължаване на срока на наложените
от министъра на здравеопазването временни
противоепидемични мерки или налагане на
нови ограничения и противоепидемични мерки,
засягащи периода на провеждане на общото събрание, същото се отменя считано от датата на
влизане в сила на акта, с който се удължават/
налагат противоепидемичните мерки.
6378
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Върбица –
Ореше-2008“, с. Ореше, област Благоевград, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 4 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
10.12.2021 г. в 18 ч. в с. Ореше, община Гърмен,
област Благоевград – заседателна зала на сдружението, при следния дневен ред: 1. обсъждане
приемането на нов устав на сдружението; 2.
освобождаване и избор на нови членове на управителния съвет на сдружението; 3. други (разни).
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 4 от устава на сдружението
общото събрание ще се проведе един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението. Писмените материали, свързани
с дневния ред, са на разположение на членовете
на общото събрание в офиса на сдружението по
седалище и адрес на управление.
6280
7. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел Футболен клуб „Лато“, с. Алеково, област
Велико Търново, на основание чл. 20 от устава
на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 22.12.2021 г. в 17 ч. в с. Алеково,
ул. Двадесет и осем № 6, при следния дневен
ред: 1. промяна в наименованието на сдружението; 2. вземане на решение за преобразуване на
сдружението от сдружение за осъществяване на
дейност в частна полза в сдружение за извършване на дейност в обществена полза; 3. вземане
на решение за промяна в броя на членовете на
управителния съвет; 4. избор на нови членове
на управителния съвет; 5. приемане на ГФО и
доклада за дейността на сдружението за 2020 г.; 6.
определяне и приемане размера на ежемесечния
членски внос; 7. приемане на нов устав на сдружението, съобразен с изискванията на ЗЮЛНЦ и
ЗФВС. Материалите за общото събрание ще бъдат
на разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление – с. Алеково, област Велико
Търново, ул. Двадесет и осем № 6. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21
от устава събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6385
Ралица Красимирова Рачева – ликвидатор
на Адвокатско дружество „Николова и Партньори“ – в ликвидация, рег. по ф.д. № 280/2011 г. по
описа на СГС, с код по БУЛСТАТ 176094850, на
основание чл. 75 от ЗАдв. във връзка с чл. 14,
ал. 4 от ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на адвокатското дружество да предявят вземанията си в
6-месечен срок от обнародването на настоящата
покана в „Държавен вестник“.
6307

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс Принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

