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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност
на морските лица в Република България (ДВ,
бр. 54 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 2, т. 5 думите „чл. 30, 32
или чл. 35“ се заменят с „чл. 32, т. 1 – 7, чл. 34,
т. 1 – 6 и чл. 37“.

§ 2. В ч л. 11, а л. 2 д у ми т е „оп ределен
период“ се замен я т с „до 3 месеца“.
§ 3. В ч л. 27 т. 6 се за ли чава.
§ 4. В ч л. 41 се п равя т следни т е изменени я и доп ъ лнени я:
1. В т. 1 се съ здава бу к ва „д“:
„д) п лават елен ста ж на д л ъж ност в у правленско ниво не по -ма лко о т 12 месеца.“
2. В т. 4, бу к ва „а“ д у ми т е „ч л. 30“ се
замен я т с „ч л. 32“.
§ 5. В ч л. 45, а л. 5 се п равя т следни т е
изменени я:
1. В изречение п ърво д у ми т е „ч л. 30“
се замен я т с „ч л. 32“.
2. В изречен ие вт оро д у м и т е „ч л. 30,
т. 9“ се замен я т с „ч л. 32, т. 8 – 9“.
§ 6. В ч л. 49, а л. 1, т. 4 д у ми т е „п ри ло жение № 8“ се заменят с „приложение № 7“.
§ 7. Съ здава се ч л. 71а:
„Чл. 71а. (1) Обу чение в електронна среда
се осъщест вява п ри спазване на следни т е
изиск вани я:
1. п ровеж данет о на обу чениет о се извършва съгласно изп рат ени о т у чебно т о
заведение/цен т ър инст ру к ц ии;
2. инст ру к ц ии т е по т. 1 за д ъ л ж и т елно
се вк лючват в сист емата за качест во на
съо т вет но т о у чебно заведение/цен т ър;
3. по време на обу чениет о камерата на
всек и у част ник е неп рек ъснат о вк лючена;
4. за цели т е на кон т рол на обу чениет о
в елек т ронна среда у чебно т о заведение/
цен т ър осиг у рява дост ъп до п ровеж дано т о
обу чение на И А М А.
(2) Преди нача ло т о на обу чение в елект ронна среда у част ник ът в обу чениет о си
осиг у рява за собст вена смет ка:
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1. ин т ернет връ зка, коя т о да позвол ява
по л у ч а в а не н а д вус т р а н н а ви де оконф е рен т на връ зка;
2 . и з п р а в н и ус т р о й с т в а : п е р с о н а л е н
ком пю т ър, лап т оп, таблет и ли д ру г о подход ящо елек т ронно ус т ройс т во с изп равна
ви де ок а мера (вг ра дена и л и периф ерна),
сл у ша лк и и мик рофон.
(3) При т ех ни ческ и п роблем с ин т ернет
връ зката съо т вет ни я т у час т ник се свързва
с у чебното заведение/цент ър за пол у чаване
на доп ъ лни т елни инс т ру к ц ии за ком пенси ране на п роп уснат и т е часове/мат ериа л.“
§ 8. В ч л. 97, а л. 1, т. 3 д у м и т е „ч л. 19,
а л. 2“ се замен я т с „ч л. 21, а л. 1“.
§ 9. В чл. 101, а л. 5 след д у мите „чл. 10 0,
а л. 1“ се поставя запета я и се добавя „т. 2“.
§ 10. В ч л. 103, а л. 3 д у м и т е „ч л. 82“ се
замен я т с „ч л. 77“.
§ 11. В ч л. 105, а л. 5 – 7 на всяк ъде се
за ли чават д у ми т е „т. 1“.
§ 12. В ч л. 117 се съ зда ва а л. 6:
„(6) А линея 4 се п ри ла га вк лючи т елно
за сви дет елст вата за к ва лифика ц и я, сл ужебни т е к ни ж к и и корабни т е дневниц и,
п ризнат и по реда на § 20а.“
§ 13. В § 5 о т доп ъ лни т елни т е разпоредби се съ здава а л. 5:
„(5) Лице, коет о има п ла ват елен с та ж
12 месеца п рез последни т е 5 г одини на
влекач, може да п рем инава оп ресни т елен
к у рс за доп ъ лни телна подго т овка съгласно
п ри ложение № 1 за п реизда ва не на съо тве т но т о сви де т елс т во за п рофесиона л на
ком пет ен т ност.“
§ 14. В § 10 о т доп ъ лни т елни т е разпо редби се съ здават т. 68 – 73:
„68. „моделен к у рс 7.01“ е моделен к у рс
на Меж д у народната морска орга низа ц и я,
пок риващ в п ъ лна ст епен компет ен т ност ит е, посочени в таблица A-II/2 на Кодекс
STC W;
69. „моделен к у рс 7.03“ е моделен к у рс
на Меж д у народната морска орга низа ц и я,
пок риващ в п ъ лна ст епен компет ен т ност ит е, посочени в таблица A-II/1 на Кодекс
STC W;
70. „моделен к у рс 7.02“ е моделен к у рс
на Меж д у народната морска орга низа ц и я,
пок риващ в п ъ лна ст епен компет ен т ност ит е, посочени в таблица A-III/2 на Кодекс
STC W;
71. „моделен к у рс 7.04“ е моделен к у рс
на Меж д у народната морска орга низа ц и я,
пок риващ в п ъ лна ст епен компет ен т ност ит е, посочени в таблица A-III/1 на Кодекс
STC W;
72. „моделен к у рс 7.08“ е моделен к у рс
на Меж д у народната морска орга низа ц и я,
пок риващ в п ъ лна ст епен компет ен т ност ит е, посочени в таблица A-III/6 на Кодекс
STC W;
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73. „моделен курс 1.31“ е моделен курс
на Меж ду народната морска организаци я,
покриващ в пълна степен компетентностите за Корабен радиоелектроник за СМСББ
втори клас.“
§ 15. В § 11 от допълнителните разпоредби
се създава т. 4:
„4. Директива (ЕС) 2021/1233 на Eвропейс
кия парламент и на Съвета от 14 юли 2021 г.
за изменение на Директива (ЕС) 2017/2397 по
отношение на преходните мерки за признаването на свидетелства от трети държави.“
§ 16. В преходните и зак лючителните
разпоредби се създава § 20а:
„§ 20а. (1) Свидетелства за квалификация,
служебни книжки и корабни дневници, издадени от трета държава преди 18 януари
2024 г., се признават до 17 януари 2032 г.
при условие, че са издадени въз основа на
международни споразумения, по които Репуб
лика България е страна, приложими преди
16 януари 2018 г.
(2) Признаването по ал. 1 се извършва въз
основа на подадено заявление със заповед
на изпълнителния директор на ИАМА или
упълномощено от него лице.
(3) Признаването по ал. 1 се ограничава
до вътрешните водни пътища на територията
на Република България.“
§ 17. В т. VII от приложение № 1 след
думите „в съответствие с Глава B-V/b“ се
добавя „и Глава B-V/c“.
§ 18. В приложение № 2 ду мите „към
чл. 8, ал. 4“ се заменят с „към чл. 8, ал. 3“.
§ 19. В приложение № 5 се правят следните изменения:
1. В т. А. Щурмански състав, в забележките се създава т. 4:
„4. Риболовни кораби до 200 БТ и продължителност на плаване, по-малко от 12 часа
в денонощието, имат 1 капитан и двама
моряци, поне единият от които притежава
правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ“.“
2. В т. Б. Технически състав на екипажите,
в забележките се създава т. 3:
„3. Р иб оловн и кораби с п р оп улси вна
мощност на КСУ до 500 кВт, осъществяващи
плаване, по-малко от 12 часа в денонощието,
се допуска да плават без технически състав,
ако за техническата им поддръжка е назначено лице, отговарящо на изискванията на
чл. 44, т. 5 или чл. 46, т. 3.“
§ 20. Навсякъде в приложение № 6 думата
„корабоводител“ се заличава.
§ 21. В приложение № 13 думите „към
чл. 19, ал. 2“ се заменят с „към чл. 97, ал. 2“.
Заключителна разпоредба
§ 22. Наредбата влиза в сила от 17 януари
2022 г.
Министър:
Николай Събев
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
ПРАВИЛА

за използване на радиочестотния спектър от
електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) Правилата определят условията
за използване на радиочестотния спектър,
вк лючително тех ническ ите парамет ри за
работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване на
радио- и телевизионни сигнали след издаване
на разрешение.
(2) В зависимост от териториалния обхват
електронните съобщителни мрежи за наземно
радиоразпръскване се разделят на мрежи с
местно, регионално и национално покритие.
(3) В зависимост от използваната технология електронните съобщителни мрежи за
наземно радиоразпръскване се разделят на
аналогови и цифрови.
Чл. 2. 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).
Чл. 3. При осъществяването на национално координиране, когато представител
на заинтересован държавен орган, ведомство
или служба, откаже да извърши национална
координация на радиочестота и техническите
параметри за нейното използване, предприятията за своя сметка променят местоположението и/или параметрите на електронната
съобщителна мрежа.
Раздел II
Условия за използване на радиочестотния
спектър и технически параметри
Чл. 4. Радиочестотните ленти и техническите параметри на мрежите по чл. 1 са
посочени в приложение № 1.
Чл. 5. Изискванията за експлоатация и
поддържане на елек т ронни съобщителни
мрежи от радиослужба радиоразпръскване
са посочени в приложение № 2.
Чл. 6. При използването на радиочестотния
спектър се спазват стандартите и стандартизационните документи, посочени в приложение
№ 3, и всички действащи в Република България
стандарти и стандартизационни документи,
приложими за мрежите по чл. 1.
Чл. 7. (1) Използването на радиосъоръженията трябва да е в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените
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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 по начина и предназначението, 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. 8. (1) При използването на радиочестотния спектър трябва да се спазват нормите и
изискванията за защита на населението от
вредното въздействие на електромагнитни
полета (ЕМП) 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) Предприятията трябва да предприемат
мерки за намаляване до минимум на риска за
населението от вредните ЕМП 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 излъчвания вследствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства превишат определените в съответните стандарти гранични
стойности, предприятията се задължават да
ги приведат в съответствие възможно найбързо или ако това е невъзможно, да спрат
използването на засегнатите устройства.
(4) При възникване на проблем, свързан
с електромагнитната съвместимост (ЕМС),
включително при установяване на смущения
с раз л и чни т е ра диосл у жби, п редп ри я т и
ята правят за своя сметка предписаните от
Комисията за регулиране на съобщенията
(КРС) промени в местоположението и/или
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 непос
редствена близост едно до друго, и при тяхната
работа преди инсталирането на последното
не се наблюдава превишаване на граничните
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стойности, то лицето, инсталирало най-късно
предавателно устройство, трябва да осигури
такива условия, при които не се превишават
граничните стойности на електромагнитните
излъчвания, или да преустанови работата на
устройството.
Чл. 9. Предприятията представят на КРС
технически параметри на електронната съобщителна мрежа за наземно радиоразпръскване, изчислени въз основа на изискванията,
посочени в приложение № 4.
Чл. 10. С цел намаляване влиянието на
трансграничните сигнали в обхватите за наземно радиоразпръскване се определят:
1. за национални радио- и телевизионни
предавателни станции – излъчване с мощнос
ти съгласно меж дународно съгласуваните
стойности;
2. за местни радиопредавателни станции
от обхвата на улт ракъси вълни (У К В) в
25-километрова зона навътре от държавната
граница, както и в 25-километрова зона навът
ре от морския бряг – излъчване с ефективна
мощност до 3000 W.
Чл. 11. (1) Във връзка с ефективното разпределение и използване на радиочестотния
спектър в УКВ обхвата и за осигуряване
безопасността на въздухоплаването се спазват
следните изисквания:
1. максималната ефективна височина на
антенната система за радиостанциите с местно покритие да не бъде по-голяма от 800 m;
2. антенната система да бъде многоетажна
с вертикална поляризация на сигнала;
3. радиопредавателят да е оборудван с
ограничител на девиация, настроен да ограничава до 75 kHz;
4. между изхода на предавателя и входа на
антената да се използват филтри или филтърмултиплексери, които трябва да отговарят на
изискванията, посочени в приложение № 5;
5. монтират се насочени отклонители (НО),
които трябва да отговарят на изискванията,
посочени в приложение № 6, и се включват,
както следва:
5.1. при работа на един предавател на
самостоятелна антена – един НО на изхода
на филтъра;
5.2. при работа на повече предаватели чрез
филтър-мултиплексер на обща антена:
5.2.1. на изхода на всеки предавател – индивидуален НО преди филтър-мултиплексера, и
5.2.2. на изхода на филтър-мултиплексера – един общ НО;
5.3. при фабрично вградени НО, които
удовлетворяват изискванията по приложение
№ 6, не е необходимо да се монтират външни
такива;
6. при инсталиране на предаватели на даден
обект се спазват изискванията на препоръка
Rec. ITU-R SM.1009 на МСД.
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(2) С цел избягване на вредни смущения
в обхватите на радиослужби „Въздушна радионавигация“ и „Въздушна подвижна“ (R):
108.0 – 137.0 MHz, КРС извършва изследване
за ЕМС за всяка честота на предавателна станция и параметри за нея от обхвата
87.5 – 108.0 MHz въз основа на препоръка
Rec. ITU-R SM.1009 на МСД.
(3) В слу чаите, когато при изследване
за ЕМС на У К В предавателите в обхват
87.5 – 108.0 MHz с въздухоплавателните радиослужби се установят:
1. вероятни смущения от тип „А“ – извършват се измервания по Методиката за
измерване на интермодулационни продукти
(ИМП) от тип „А1“, получавани при работа
на близко разположени УКВ-ЧМ радиопредавателни станции;
2. вероятни смущения от тип „Б“ – изследването за ЕМС приключва.
Чл. 12. Техническата документация (на
електронен или хартиен носител), свързана с
електронните съобщителни устройства, следва
да бъде предоставяна на проверяващите – оправомощени служители на КРС.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на правилата:
1. „Зона на обслужване“ е зоната, прилежаща около даден предавател, в която интензитетът на полето е по-голям или равен на една
предварително зададена медианна стойност,
необходима да осигури желаното качество на
приемане при наличие на смущения и при
отчитане на интерференцията.
2. „Интермодулационен продукт“ е нова
честотна съставна, получена от взаимодействието в нелинеен елемент на две или повече
основни честотни съставни, представляваща
линейна комбинация от основните честоти и
хармоничните им.
3. „Предавателна станция“ е предавател,
антенно-фидерна система и спомагателно
оборудване, необходими за осъществяване на
радио-/телевизионно разпръскване в определено от разрешението населено място.
4. „Точка на излъчване“ е място над земната повърхност, където е разположена предавателната антена; точката на излъчване се
определя от географските координати, кота
терен и височина над кота терен, на която е
разположен фазовият център на предавателната антена.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Правилата са приети с Решение № 3
от 6.01.2022 г. на Комисията за регулиране на
съобщенията на основание чл. 66а, ал. 3 от
Закона за електронните съобщения.
§ 3. Настоящите правила са нотифицирани
с номер 2021/578/BG по реда на Директива
(ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на
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Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща
процедура за предоставянето на информация
в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното
общество.
§ 4. Техническите изисквания за работа на
електронните съобщителни мрежи от радио
служба „Радиоразпръскване“ и съоръженията,
свързани с тях, приети с Решение № 1306 от
25 октомври 2007 г. на КРС (ДВ, бр. 98 от
2007 г.), се отменят, с изключение на чл. 8,
който запазва действието си до 30.06.2022 г.
§ 5. Настоящите правила влизат в сила от
деня на обнародването им. Член 10 от настоящите правила влиза в сила на 1.07.2022 г.
Председател:
Иван Димитров
Приложение № 1
към чл. 4
Честотни ленти и основни технически параметри за работа на електронни съобщителни
мрежи от радиослужба радиоразпръскване
1. Честотна лента 148.5 – 283.5 kHz (дълги
вълни – LF обхват), предназначена за монофонично, двулентово звуково радиоразпръскване
с амплитудна модулация:
1.1. широчина на честотната лента – 18 kHz;
1.2. допустими отклонения на носещата
честота – 10 Hz;
1.3. максимално допустими нива на страничните излъчвания – спазват се изискванията
на препоръка Rec. ITU-R SM.329 на МСД;
1.4. медианна стойност на интензитета на
ЕМП – да е не по-малка от 77 dB(µV/m).
2. Честотна лента 526.5 – 1606.5 kHz (средни
вълни – MF обхват), предназначена за монофонично двулентово звуково радиоразпръскване
с амплитудна модулация:
2.1. широчина на честотната лента – 18 kHz;
2.2. допустими отклонения на носещата
честота – 10 Hz;
2.3. максимално допустими нива на страничните излъчвания – спазват се изискванията
на препоръка Rec. ITU-R SM.329 на МСД;
2.4. медианна стойност на интензитета на
ЕМП – да е не по-малка от:
2 . 4 .1 . з а д н е в н а п р и з е м н а в ъ л н а –
63 dB(µV/m);
2.4.2. за нощна приземна вълна за слабонаселен район – 71 dB(µV/m);
2.4.3. за нощна приземна вълна за градски
район – 77 dB(µV/m).
3. В определени честотни ленти от обхват
3950.0 – 26100.0 kHz:
3950 – 4000
15100 – 15800
5900 – 6200
17480 – 17900
7200 – 7450
18900 – 19020
9400 – 9900
21450 – 21850
11600 – 12100
25670 – 26100
13570 – 13870
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3.1. къси вълни (HF обхват), предназначени за монофонично радиоразпръскване с
амплитудна модулация:
3.1.1. широчина на честотната лента за
еднолентово и двулентово звуково радиоразпръскване – съответно 5 kHz и 10 kHz;
3.1.2. допустими отклонения на носещата
честота – 10 Hz;
3.1.3. максимално допустими нива на страничните излъчвания – спазват се изискванията
на препоръка Rec. ITU-R SM.329 на МСД;
3.1.4. медианна стойност на интензитета
на ЕМП – да е не по-малка от 43 dB(µV/m);
3.2. къси вълни (HF обхват), предназначени
за цифрово звуково радиоразпръскване:
3.2.1. широчина на честотната лента –
5 kHz, 10 kHz и 20 kHz;
3.2.2. допустими отклонения на маската
на сигнала – 1,0×10 -6 Hz;
3.2.3. максимално допустими нива на страничните излъчвания – спазват се изискванията
на препоръка Rec. ITU-R SM.329 на МСД;
3.2.4. медианна стойност на интензитета
на ЕМП – да е не по-малка от:
3.2.4.1. за мобилно приемане – 34 dB(µV/m);
3.2.4.2. за портативно приемане на открито/в
сграда – 48 dB(µV/m).
4. Че с т о т н а л е н т а 8 7. 5 – 10 8 . 0 М H z
(УКВ – VHF II обхват), предназначена за
звуково стереофонично радиоразпръскване
с честотна модулация:
4.1. широчина на честотната лента (при
максимална честотна девиация ±75 kHz и
разстояние между каналите 100 kHz) – 300 kHz;
4.2. допустими отклонения на носещата
честота – 2000 Hz;
4.3. максимално допустими нива на страничните излъчвания – спазват се изискванията
на препоръка Rec. ITU-R SM.329 на МСД;
4.4. медианна стойност на интензитета на
ЕМП на границата на зоната на обслужване на
предавателната станция – да е не по-малка от:
4.4.1. за населено място до 30 000 души –
54 dB(µV/m);
4.4.2. за населено място над 30 000 души и
населено място в 25-километрова зона навътре от държавната граница, както и в 25-километрова зона навътре от морския бряг, с
изключение на Варна и Бургас – 66 dB(µV/m);
4.4.3. за София, Пловдив, Варна и Бургас – 74 dB(µV/m).
5. Честотна лента 174.0 – 230.0 МHz (метрови вълни – VHF III обхват), предназначена
за цифрово звуково радиоразпръскване:
5.1. широчина на честотната лента – 7 MHz;
5.2. допустими отклонения на маската на
сигнала – 0,5×10 -6 Hz;
5.3. максимално допустими нива на страничните излъчвания – спазват се изискванията
на препоръка Rec. ITU-R SM.329 на МСД;
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5.4. медианна стойност на интензитета на
ЕМП – съгласно таблица TABLE A.3.5-2 от
Annex 3.5 на RRC 06/GE06;
5.5. изборът на системна конфигурация се
прави в зависимост от конкретното приложение, като техническите параметри могат да
варират спрямо тези, заложени в еталонната
конфигурация RPC 4 (посочени в RRC 06/
GE06).
6. Честотна лента 470.0 – 694.0 MHz (дециметрови вълни – UHF обхват), предназначена
за цифрово радиоразпръскване:
6.1. широчина на честотната лента – 8 MHz;
6.2. допустими отклонения на маската на
сигнала – 0,5×10 -6 Hz;
6.3. максимално допустими нива на страничните излъчвания – спазват се изискванията
на препоръка Rec. ITU-R SM.329 на МСД;
6.4. медианна стойност на интензитета
на ЕМП – съгласно таблица TABLE A.3.2-2
от Annex 3.2 на RRC 06/GE06 и Rep. ITU-R
BT.2254;
6.5. изборът на системна конфигурация се
прави в зависимост от конкретното приложение, като техническите параметри могат да
варират спрямо тези, заложени в еталонната
конфигурация RPC 2 (посочени в RRC 06/
GE06), и параметрите, посочени в Rep. ITU-R
BT.2254.
Приложение № 2
към чл. 5
Експлоатация и поддържане на електронни
съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване
1. Предприятията осигуряват непрекъснатост на излъчването от предавателните
станции, съобразно продължителността на
излъчваната програма.
2. При предоставен за ползване радиочестотен спектър в честотни ленти от обхват
3950.0 – 26100.0 kHz предприятията осигуряват
непрекъснатост на излъчването от предавателните станции съгласно международно
координираните разписания по сезони.
3. При невъзможност за осъществяване на
излъчване от предавателните станции възстановяването на излъчването се извършва
във възможно най-кратък срок, след като
отпаднат причините за невъзможността за
излъчване. За да се предотвратят прекъсвания
с по-голяма продължителност, е възможно
да се използва друго (резервно) оборудване
с аналогични параметри на повреденото. За
посочените обстоятелства: невъзможност за
осъществяване на излъчване, използване на
резервно оборудване, както и възстановяване на излъчването след отстраняване на
причините, довели до неговото прекъсване,
предприятието/лицето уведомява К РС по
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имейл: broadcast_networks@crc.bg, или на тел.
(02) 9492 733 незабавно след възникване на
съответното обстоятелство.
4. Профилактика на електронните съобщителни мрежи се извършва поне веднъж в
годината, като предприятието предварително
уведомява аудиторията. Графикът за годишната профилактика се представя от предпри
ятието на КРС до края на предходната година,
като при промяна в графика предприятието
незабавно уведомява КРС. Протоколът от
профилактиката (на хартия или в електронен
вариант) се представя от предприятието на
КРС до края на съответната календарна година
по образец съгласно настоящото приложение
към правилата.
5. Промени в местоположението на предавателната станция и/или на основни технически параметри на електронните съобщителни мрежи, включени в Приложение 1 към
разрешението, се извършват след подаване
на заявление по образец за изменение и/или
допълнение на разрешението и произнасяне
на КРС с решение.
6. При не о бход и мо с т о т п р ом я на на
техническ и параметри на електронните съобщителни мрежи, които не са включени в
основните параметри на мрежите (Приложение 1 към разрешението), предприятията
незабавно уведомяват КРС за типа и параметрите на новото съоръжение.
7. При възникване на смущения в чес
тотните ленти на радиослужби „Въздушна
радионавигация“ и „Въздушна подвижна“
(R) КРС има право да изменя параметрите
на електронните съобщителни мрежи с цел
отстраняване на тези смущения.
8. Контролът върху осъществяването на
електронни съобщения чрез мрежи от радио
служба радиоразпръскване се извършва от
оправомощени служители на КРС по реда на
глава XX от ЗЕС.
9. За случаите, посочени в т. 3 и 4, предпри
ятието определ я у пълномощени представители, които да осъществяват цялостната
кореспонденция с К РС и трети лица. За
определените упълномощени представители
предприятието предварително уведомява КРС.
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОФИЛАКТИКА №
Дата на провеждане:
Предприятие:

Обект:

Териториален
обхват:

Географски координати:
........N............../.........E..............;
кота терен: .................... m

Разрешение №

Честота/канал:

I. Съоръжения от мрежата за наземно радиоразпръскване на радио- или телевизионни
сигнали и извършени дейности за профилактиката им.
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Съоръжение
Предавател
RDS кодер
Фидери
Суматор
НО на предавателя
Общ НО
Филтър
Филтър-мултиплексер
Сплитер
Антени

ДЪРЖАВЕН
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Производител

Тип

С Т Р. 7
Вид дейност*

*В зависимост от вида мрежа се записват извършените дейности по профилактика за всяко
едно съоръжение.
II. Извършени измервания – прилага се документация от извършените измервания на съоръженията от мрежата по т. I.
III. Списък на използваната апаратура.
Дата: .....

Представител на предприятието: ……

Стандарти и стандартизационни документи
Стандарт/Препоръка/
Доклад/Техническо
изискване

Приложение № 3
към чл. 6

Наименование

БДС 4616

Радиоразпръскване на УКВ – ЧМ. Основни параметри

БДС 15886

Предаватели радиоразпръсквателни стационарни от нискочестотния и
средночестотния обхват автоматизирани. Основни параметри, технически
изисквания и методи за измерване

БДС EN 300 401

Системи за радиоразпръскване. Цифрово звуково разпръскване (DAB) към
мобилни, носими и фиксирани приемници

БДС EN 300 468

Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификации за служебна информация
(SI) в DVB системи

БДС EN 300 743

Цифрово видеоразпръскване (DVB). Системи за субтитри

БДС EN 300 744

Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално кодиране
и модулация при цифрова наземна телевизия

БДС EN 301 192

Цифрово видеоразпръскване (DVB). DVB спецификация за разпръскване
на данни

БДС EN 301 234

Цифрово звуково разпръскване (DAB). Протокол за прехвърляне на мултимедийни обекти (МОТ)

БДС EN 301 958

Цифрово видеоразпръскване (DVB). Канал за взаимодействие при наземна
цифрова телевизия (RCT), включващ OFDM с многократен достъп

БДС EN 302 018

Предавателни съоръжения за радиоразпръскване с честотна модулация (FM).
Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 302 077

Предавателни съоръжения за цифрово звуково радиоразпръскване (DAB).
Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър

БДС EN 302 245

Предавателни съоръжения за глобалното цифрово радиоразпръскване (DRM).
Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър

БДС EN 302 296

Цифрови наземни TV предаватели. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 302 755

Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура на канално кодиране
и модулация за второ поколение цифрова наземна телевизионна разпръсквателна система (DVB-T2)

БДС ETS 300 384

Устройства радиопредавателни. Предаватели на УКВ – ЧМ звуково разпръскване

БДС EN 62105

Цифровa система за звуково разпръскване. Спецификация на интерфейса за
приемане на данни (RDI)
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Наименование

СД ETSI/TR 101 190

Цифрово видеоразпръскване (DVB). Приложни насоки за наземни DVB
услуги. Аспекти на предаването

СД ETSI/TS 101 197

Цифрово видеоразпръскване (DVB). DVB система за едновременно криптиране. Архитектура и синхронизация на главна станция

СД ETSI/TS 102 812

Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация 1.1.3 на мултимедийна
домашна платформа (MHP)

СД ETSI/TS 103 197

Цифрово видеоразпръскване (DVB). Приложение на DVB система за едновременно криптиране в главна станция

СД ETSI/ETR 132

Системи за радиоразпръскване. Проектиране на обекти с предаватели за
УКВ – ЧМ звуково радиоразпръскване

СД ETSI/ETR 289

Цифрово видеоразпръскване (DVB). Поддръжка за използване на скремблиране и условен достъп (CA) в цифрови системи за разпръскване

IEC 62106

Radio data system (RDS) – VHF/FM sound broadcasting in the frequency range
from 64,0 MHz to 108,0 MHz

ISO/IEC 14496

Information technology – Coding of audio-visual objects

ETSI ES 201 980

Digital Radio Mondiale (DRM); System Specification

ETSI TS 102 427

Digital Audio Broadcasting (DAB); Data Broadcasting – MPEG-2 TS streaming

ETSI TS 103 466

Digital Audio Broadcasting (DAB); DAB audio coding (MPEG Layer II)

ETSI TS 102 563

Digital Audio Broadcasting (DAB); DAB+audio coding (MPEG HE-A ACv2)

ETSI TS 102 831

Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for a second generation
digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)

EBU Tech. 3299

HD Image Formats for TV production

EBU Tech. 3307

Service Requirements for Free–to–air HDTV Receivers

EBU Tech. 3312

Digital Terrestrial HDTV Broadcasting in Europe

EBU Tech. 3348

Frequency and network planning aspects of DVB-T2

EBU Tech. 3391

Guidelines for DAB network planning

EBU TR 025

Report on frequency and network planning parameters related to DAB+

EBU TR 051

Measuring techniques for DAB coverage performance

Rec. ITU-R SM.329

Unwanted emissions in the spurious domain

Rec. ITU-R BS.412

Planning standards for terrestrial FM sound broadcasting at VHF

Rec. ITU-R SM.1009

Compatibility between the sound-broadcasting service in the band of about 87-108
MHz and the aeronautical services in the band 108-137 MHz

Rec. ITU-R SM.1268

Method of measuring the maximum frequency deviation of FM broadcast emissions
at monitoring stations

Rec. ITU-R BT.1368

Planning criteria, including protection ratios, for digital terrestrial television services
in the VHF/UHF bands

Rec. ITU-R P.1546

Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range
30 MHz to 3 000 MHz

Rec. ITU-R BS.1615

„Planning parameters“ for digital sound broadcasting at frequencies below 30 MHz

ITU-R BS.1660

Technical basis for planning of terrestrial digital sound broadcasting in the VHF band

Rec. ITU-R SM.1682

Methods for measurements on digital broadcasting signals

Rec. ITU-R BT.1735

Methods for objective reception qual it y assessment of d igital ter restr ial
television broadcasting signals of System B specified in Recommendation ITU-R
BT.1306

Rec. ITU-R SM.1875

DVB-T coverage measurements and verification of planning criteria

Rep. ITU-R BT.2254
Frequency and network planning aspects of DVB-T2
Забележка. Последните редакции на международните стандарти, препоръки и технически изисквания са посочени на интернет страниците на съответните организации.
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Приложение № 4
към чл. 9
Изисквания при изготвянето на „Технически
параметри на електронната съобщителна
мрежа за наземно радиоразпръскване“
I. Предпри ятието изготвя „Техническ и
парамет ри на елект ронната съобщителна
мрежа за наземно радиоразпръскване“, когато се налагат промени в местоположението
и/или основните техническ и парамет ри на
предавателната станция, като вземе предвид:
1. Ос новн и и доп ъ л н и т е л н и и з ход н и
данни:
1.1. Основни изходни данни:
– териториален обхват;
– ме с т оположен ие на п р еда ват е л нат а
станция – наименование на местността или
адрес на точката на излъчване;
– географск и координати (в г радуси, минути, секунди) и надморска височина на кота
терен (в мет ри) на точката на излъчване;
– работна/цент ра лна честота на радио-/
телевизионен предавател;
– медианна стойност на интензитета на
ЕМП;
– допустими стойности за мощност на
изхода на предавател я и за ефективно излъчена мощност.
1.2. Допълнителни изходни данни при
проектирането на мреж и за наземно циф
рово радиоразпръск ване:
– модулаци я;
– кодово отношение;
– защитен интерва л;
– вид на приемането;
– брой носещи честоти в блока – FF T;
– мат рица на носещите сигна ли – pilot
pattern (PPT);
– броят на предавателите в една едночестотна мрежа се определ я от предприятието.
2. Изчислени ята за техническ ите парамет ри на предавателна станци я, които се
извършват за:
– определ яне на ефективната височина
на антената – h eff /h 1 (съгласно A nnex 5 от
послед ната реда к ц и я на п репор ък а Rec.
ITU-R P.1546 на МСД);
– определяне на необходимата ефективно
из л ъчена мощ нос т (с ъгласно послед ната
редак ци я на препоръка Rec. ITU-R P.1546
на МСД);
– определ яне на необходимите диаграми
на излъчване, типа на елементите и конфиг у раци ята на антенната система;
– определ яне на су марните заг уби в антенно-фидерната система и необходимата
изходна мощност на предавател я.

ВЕСТНИК
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II. Предпри ятието попълва приложение
по образец: Приложение Р101 – R (analog)/
Приложение Р101 – R (digital)/Приложение
Р101 – Т V, което е неразделна част от заявлението за изменение и/или допълнение,
заедно със следните приложени я:
1. Мотивирана обосновка и изчислени я
за определ яне на необходимата ефективно
излъчена мощност и профил на терена в
основното направление на излъчване на
а н т енат а. За п р ед п ри я т и я т а с изда ден и
разрешени я за наземно аналогово радио
разпръск ване с национа лно пок ритие се
попълва списък на населените места, попадащи в зоната на обслу ж ване.
2. Таблица с изчислени я на парамет рите на предавателната станци я за всичк и
направлени я през 10° в азим у тни сектори
0 ° ÷ 350 ° – по обра зец о т Пра ви лата за
използване на радиочестотни я спект ър от
елект ронни съобщителни мреж и от радио
слу жба радиоразпръск ване.
3. Диаграма на насочено действие на антенната система в хоризонталната равнина
в пол ярна координатна система.
4. Диаг рама на насочено дейст вие на
антенната система във вертикалната равнина в табличен вид (от +90° до -90°). При
наличие на физическ и или елект рическ и
нак лон на антенните елементи същи ят се
от разява.
5. Общ чертеж със схематично нанесени
всичк и намиращи се на обек та антенни
системи с оразмерени коти на фазовите
им цент рове. Чертеж на антенни я носач с
разположение на елементите на антенната
система с нанесени: антени, етажи и посоки
на излъчване; височина на фазов цент ър
спрямо кота терен; разстояни я меж ду отделните антенни елементи; антенни разклонители; т расе на главни я фидер; дъл ж ини
на свързващите и съгласу ващите кабели.
6. Сит уационен план на антенната мачта
с разположение на антенната система.
7. Карта на зоната на радиовидимост и
зоната на обслу ж ване с ясно означени населените места и точно местоположение на
станци ята – в подход ящ мащаб с означена
мед иа н ната с т ой нос т на и н т ензи т ета на
ЕМП на границата на зоната на обслу ж ване
на предавателната станци я.
8. Справка за ЕМС на радиосъоръженията, разположени на обекта – по образец от
Правилата за използване на радиочестотния
спектър от електронни съобщителни мрежи
от радиослу жба радиоразпръск ване.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

Таблица с изчисления на параметрите на предавателната станция за всички направления през 10°
в азимутни сектори 0° : 350°
Ефективна височина
на антената
за d ≥ 15 km
(heff)

Ефективна височина
на антената
за d < 15 km
(h1)

Разстояние на пряка
видимост на ниво
фазов център
(d)

Необходима ефективно излъчена мощност
(ERP)

Хоризонтална
диаграма на антената

Ефективно излъчена мощност

Ефективно излъчена мощност

Зона на ниво
….dB (μV/m)

(deg)

(m)

(m)

(km)

(W)

(dB)

(dBW)

(W)

(km)

1

2

3*

4*

5

6

7**

8

9

10***

1.

0

2.

10

3.

20

4.

30

5.

40

6.

50

7.

60

8.

70

9.

80

10.

90

11.

100

12.

110

13.

120

14.

130

15.

140

16.

150

17.

160

18.

170

19.

180

20.

190

21.

200

22.

210

23.

220

24.

230

25.

240

26.

250

27.

260

28.

270

29.

280

30.

290

31.

300

32.

310

№ по ред

Азимут

Реална зона на обслужване

ВЕСТНИК
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Разстояние на пряка
видимост на ниво
фазов център
(d)

Необходима ефективно излъчена мощност
(ERP)

Хоризонтална
диаграма на антената

Ефективно излъчена мощност

Ефективно излъчена мощност

Зона на ниво
….dB (μV/m)

(deg)

(m)

(m)

(km)

(W)

(dB)

(dBW)

(W)

(km)

1

2

3*

4*

5

6

7**

8

9

10***

33.

320

34.

330

35.

340

36.

350

№ по ред

Ефективна височина
на антената
за d < 15 km
(h1)

Реална зона на обслужване

Ефективна височина
на антената
за d ≥ 15 km
(heff)

ДЪРЖАВЕН
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Забележки:
* Стойностите за колони 3 и 4 се определят съгласно т. 3 от анекс 5 на последната редакция на
Rec. ITU-R P.1546.
** Хоризонтална диаграма на антената (затихване спрямо излъчването в максимума на диаграмата).
*** Определянето на реалната зона на обслужване се извършва за стойността на интензитета на
ЕМП съгласно приложение № 1.

СПРАВКА
за електромагнитна съвместимост на радиосъоръженията, разположени на
……………………………………………………...............................………….......…,
гр. ……………………...............................…
(име на обекта)
Местоположение: ..............................................................................................................................................
Географски координати: ........N........................../.........E.......................; кота терен: ........................... m
1. Информация за съоръжението на предприятието:
Разрешена/
Честота
изчислена мощ(MHz)/канал
Име на станцията
ност на изхода
(долна и горна предавателя
на граница)
(W)

Ефективно излъчена
мощност (ERP)
(dBW)

(W)

Азимути на
посоките на
максимално
излъчване на
антената
(deg)

2. Информация за други съоръжения, разположени на обекта (предприятие; честота (MHz)/
канал (долна и горна граница):
• Други предаватели, включени към антенната система:
1.
2.
3.
4.
5.
• Станции от мрежи от радиослужба радиоразпръскване:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Дата: .....................
Представител на предприятието: ………………

С Т Р.
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Приложение № 5
към чл. 11, ал. 1, т. 4
Основни параметри на филтри/филтърмултиплексери
В зависимост от конкретната обстановка
на даден обект се инсталират:
• при конфигурация – един предавател на
една антена – двузвенен лентов филтър;
• при конфигурация – два или повече предавателя на една антена – филтър-мултиплексерите от звезден или насочено филтров тип с
двузвенни лентови филтри; широколентовият
вход на филтър-мултиплексерите от насочен
филтров тип може да се използва само ако
предавателят е включен през двузвенен лентов филтър.
Изисквания към параметрите на филтрите
и филтър-мултиплексерите:
1. честотен диапазон на пренастройка:
87.5 – 108.0 MHz;
2. входен и изходен импеданс в работната
лента: 50 Ω;
3. коефициент на стоящи вълни по напрежение – КСВ (VSWR): ≤ 1.15 или (Return
loss): 23.1 dB;
4. затихване (Attenuation) между различните
входове и между кой да е вход и изхода: > 26
dB за честотно отстояние +/-2 MHz спрямо
работната честота;
маска за честотно отстояние > +/-2 MHz:
монотонно нарастващо затихване, като за +/-4
MHz и повече затихването е > 40 dB;
5. брой на резонаторите във всеки филтър:
минимум 2 (Dual Resonator Filter);
6. лента на пропускане (Bandwidth) на ниво
-3 dB: от 350 kHz до 650 kHz; характеристика
в лента на пропускане: максимално плоска
(Maximal flat; Butterworth);
7. внесени загуби в лента на пропускане:
≤ 0.6 dB;
8. максима лна входна мощност (Input
Power – continuity): не по-малка от максималната паспортна мощност на предавателя,
включен към съответния вход;
9. работен температурен диапазон: от -10°
до +40° С; експлоатация в закрити помещения;
10. температурна зависимост:
– максимално изменение на централната
честота (fo) в работния температурен диапазон: ±25 kHz;
– максимално изменение на широчината
на честотната лента в работния температурен
диапазон: ±10%.
Параметрите по т. 1 ÷ 4 и 6 ÷ 7 следва да
останат в зададените гранични стойности в
целия работен температурен диапазон.
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11. механична конструкция – устойчива
на механични удари и вибрации: 3 g/15 min,
10 – 50 Hz (по отношение на разстройка и
параметри);
12. охлаждане – въздушно, естествено.
Приложение № 6
към чл. 11, ал. 1, т. 5
Основни параметри на насочени отклонители
Изисквания за параметрите на насочени
отклонители (Directinal coupler):
1. честотен диапазон на НО: минимум
87.5 – 128.5 MHz;
2. входен и изходен импеданс на основния
тракт на НО: 50 Ω;
3. коефициент на стоящи вълни по напрежение – КСВ (VSWR) в основния тракт: ≤ 1.2
(87.5 – 128.5 MHz) или (Return loss): 21 dB;
4. внесени загуби (Insertion loss) в основния
тракт: ≤ 0.25 dB;
5. допустима мощност в непрекъснат режим
(Max. Input Power – continuity): по-голяма от
сумарната мощност на предавателите, включени към НО;
6. допустима пикова мощност за единични
аварийни случаи до 3 min: до 3 пъти по-голяма от допустимата мощност в непрекъснат
режим;
7. коаксиални съединители: съвместими
с основния тракт на обекта – N; 7/16; EIA;
8. изходно съпротивление на измервателните изходи (Measurement output impedance): 50 Ω;
9. коаксиални съединители на измервателните изходи: BNC(f)/N(f)/SMA;
10. коефициент на предаване: от -20 dB до
-60 dB (87.5 – 128.5 MHz); с оглед измерването на ИМП (IP3) от тип „А1“ се изисква
коефициентът на предаване на НО да бъде:
– от -20 до -30 dB – за мощности на изхода
на предавателя ≤ 100 W;
– от -26 до -33 dB – за мощности на изхода
на предавателя > 100 W и ≤ 1000 W;
– от -30 до -60 dB – за мощности на изхода
на предавателя > 1000 W;
11. насоченост/изолация (directivity) на
НО: ≥ 26 dB;
12. неравномерност на АЧХ в диапазона
87.5 – 128.5 MHz: ≤ 3 dB;
13. независими изходи за права и обратна
вълна на отклонителната линия (линии) на НО;
14. НО трябва да са придружени със заверена от предприятието калибровъчна крива
на коефициента на предаване за определения
честотен диапазон (т. 1) с неточност, по-малка
от 0.25 dB, и с вписана точна стойност на коефициента на предаване за работната честота
на конкретната радиопредавателна станция.
220
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-292
от 2 декември 2021 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
във връзка с одобрен протокол № 1 от 15.10.2021 г.
по чл. 26, ал. 11 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, одобрен от директора на Областна
дирекция „Земеделие“ – Враца, с който е констатирана допусната явна фактическа грешка в
резултат от неправилно отразяване на землищната
граница в обхвата на имоти № 009051, 009052 и
009080 в картата на възстановената собственост
за землището на с. Бързина, община Хайредин,
област Враца, нареждам:
I. Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището
на с. Бързина, община Хайредин, област Враца,
за имоти № 009051, 009052 и 009080 с площ на
преработката 880 кв. м.
ІІ. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се обяви от Общинската служба
по земеделие – Козлодуй, в кметството на населеното място.
ІІІ. Заповедта подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“ към МЗХГ.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца,
и началника на Общинската служба по земеделие – Козлодуй, за сведение и изпълнение.
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Министър:
Хр. Бозуков

производство и ОО“, кв. 5, м. Батарея), София,
бул. Ботевградско шосе, общински нежилищен
имот, стопанисван от Район „Кремиковци“, с
АчОС № 3015/9.11.2016 г. и поземлен имот с идентификатор 68134.1500.2811, представляващ УПИ
I-158, 351, кв. 77, м. Ж.к. Дружба – 1 ч., София,
на ъгъла на ул. Канала и новопроектирано локално платно на бул. Искърско шосе, общински
нежилищен имот, стопанисван от Район „Искър“,
с АчОС № 2273/14.01.2019 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационните
сделки за съответните обекти.
Председател:
Г. Георгиев
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ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 144
от 18 октомври 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Видин,
одобрява проект за изменение на „Общ устройствен
план на община Видин – за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори
24061.180.6, 24061.180.8 и 24061.180.10 по кадастралната карта на неурбанизираната територия
на гр. Дунавци, местност Ломско шосе, община
Видин, от територия, отредена за „Обработваеми
земеделски земи“, в територия с ново предназначение за „Складово-производствени дейности“.
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Председател:
Г. Велков

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 829
от 16 декември 2021 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА Столичният общински
съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: поземлен
имот с идентификатор 68134.609.295, представляващ УПИ VII-295, 296, м. Левски – Зона В,
София, ул. 575-а № 7 – 9, общински нежилищен
имот, стопанисван от Район „Подуяне“, с АчОС
№ 3582/9.02.2021 г., поземлен имот с идентификатор 68134.8555.605 (УПИ II–605 – „безвредно

РЕШЕНИЕ № 665
от 16 декември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общинският съвет – Горна
Оряховица, одобрява окончателен проект на общ
устройствен план на община Горна Оряховица
със съответните и неизменна част от него: схеми, правила и нормативи за неговото прилагане,
както и определените с общия устройствен план:
1.1. общата структура на територията – предмет на плана, и преобладаващото предназначение
на съставните и структурните части – местоположението и границите на териториите за населени места; земеделските територии; горските
т ери т ории; т ери т ории т е за п ри родозащ и та;
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териториите за културно-историческа защита;
нару шените територии за възстановяване и
териториите със специално, с друго или със
смесено предназначение;
1.2. общия режим на устройство на всяка от
териториите по т. 1 със съответните правила и
нормативи;
1.3. разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията
на общината и връзките им с териториите на
съседните общини и с инфраструктурни мрежи,
съоръжения и обекти от национално значение;
1.4. териториите с публична държавна и с
публична общинска собственост и режима на
тяхното устройство;
1.5. застрашените от бедствия територии,
определени съобразно картите, изготвени по
реда на наредбата по чл. 6, ал. 2 и общинските
планове по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита при
бедствия, както и необходимите превантивни
мерки и начин на устройство и защита;
1.6. териториите за активно прилагане на
ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо оформяне.
2. На основание чл. 127, ал. 9 от Закона за
устройство на територията възлага на кмета на
община Горна Оряховица да представя ежегодно за приемане от Общинския съвет – Горна
Оряховица, доклад за изпълнението на общия
устройствен план на община Горна Оряховица
в неговия обхват и предложение за измененията
му, ако такива се налагат.

102

Председател:
Д. Костадинов

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 29-11
от 21 декември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
чл. 103, ал. 4 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Доб
рич, реши:
1. Oдобрява частично изменение (ЧИ) на
общ устройствен план на община гр. Добрич с
обхват ПИ 72624.906.635 по КККР на гр. Добрич
от територия „Земи без право на промяна предназначение – Ссб“ в зона „Устройствена зона за
производствено-складови дейности“ – „Пп“, с
устройствени параметри H ≤ 7 м, Пл. застр. ≤
40 %, Кинт. ≤ 0,8, Пл. озел. ≥ 50 % и начин на
застрояване – свободно.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия.
Председател:
Н. Радичков
118
75. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства съобщава,
че предстои да се предостави разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5
от Закона за подземните богатства – строителни
материали, в площ „Чукоровото“, разположена

ВЕСТНИК
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на територията на община Асеновград, област
Пловдив, описана със следните гранични точки
в координатна система БГС 2005, зона 35:
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№

Х (m)

Y (m)

1.

4658697

322962

2.

4658539

323117

3.

4658381

323080

4.

4658344

323117

5.

4658229

323134

6.

4658105

322714

7.

4657911

322251

8.

4658367

322243

9.

4658624

322129

10.

4658694

322126

11.

4658744

322284

12.

4658720

322315

13.

4658620

322345

14.

4658635

322401

15.

4658459

322564

16.

4658455

322651

1. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на Подобект 26 „Пътен прелез на км 222+220 за
изграждане на нов пътен надлез на км 222+187“
към Обект „Рехабилитация на железопътната
линия Пловдив – Бургас, фаза 2“ от позиция 2
„Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ в
землището на с. Церковски, община Карнобат,
област Бургас, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Михаил
Белев Михалев, собственик на поземлен имот с
идентификатор 78416.7.250 по кадастралната карта
и кадастралните регистри (КККР) за землището
на с. Церковски, община Карнобат, област Бургас,
образуван от имот с идентификатор 78416.7.39 по
регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се
в землището на с. Церковски, община Карнобат,
област Бургас, за постановяването на Решение
№ 839 на Министерския съвет от 2.12.2021 г. за
отчуждаване на имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
124
33. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент
в област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, по дисциплини
„Инженерна геодезия“, „Вертикално планиране“,
„Подробни устройствени планове“ за нуждите
на катедра „Приложна геодезия“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи по конкурса се подават в
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отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда
ректорат, София, бул. Хр. Смирненски № 1, тел.
02/866-90-54.
169
40. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност доцент от
област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.13. Общо
инженерство и научна специалност „Защита на
населението и инфраструктурата“ за нуждите на
първично звено катедра „Защита на населението
и инфраструктурата“ на приемащо структурно
звено факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил
Левски“ – едно място за цивилен служител. Условията по конкурса, изискванията към кандидатите
и необходимите документи за кандидатстване са
обявени със Заповед № РД-02-1543 от 22.12.2021 г.
на началника на НВУ „Васил Левски“ и на сайта
на университета, линк: https://www.nvu.bg/bg/
node/917. Срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи се подават в регистратура за
некласифицирана информация на университета
във Велико Търново, тел. за контакт: 062/618822;
Siemens: 62364.
126
40а. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност професор
от област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.13. Общо
инженерство и научна специалност „Техника и
технология на взривните работи“ за нуждите на
първично звено катедра „Защита на населението
и инфраструктурата“ на приемащо структурно
звено факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил
Левски“ – едно място за цивилен служител. Условията по конкурса, изискванията към кандидатите
и необходимите документи за кандидатстване са
обявени със Заповед № РД-02-1544 от 22.12.2021 г.
на началника на НВУ „Васил Левски“ и на сайта
на университета, линк: https://www.nvu.bg/bg/
node/918. Срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи се подават в регистратура за
некласифицирана информация на университета
във Велико Търново, тел. за контакт: 062/618822;
Siemens: 62364.
127
45. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност
„Хематология“ – един в сектор „Хематология“ на
катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“ за нуждите на Клиниката по хематология
на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД – Плевен, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Медицински
университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел.
064/884-172.
190
122. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични
длъжности за нуждите на: Аграрния факултет за:
академична длъжност професор по „Екология
и опазване на екосистемите“, област на висше
образование 4. Природни науки, математика
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и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки за нуждите на катедра
„Биология и аквакултура“ – един; академична
длъжност професор по „Мелиорация (вкл. поч
вена ерозия и борбата с нея)“, област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство за нуждите на катедра „Растениевъдство“ – един; академична длъжност доцент
по „Специални отрасли (промишлен дивеч)“,
област на висше образование 6. Аграрни науки
и ветеринарна медицина, професионално нап
равление 6.3. Животновъдство за нуждите на
катедра „Животновъдство – непреживни и други
животни“ – един; академична длъжност доцент
по „Механизация и електрификация на животновъдството“, област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.13. Общо инженерство за нуждите на катедра
„Аграрно инженерство“ – един; академична длъжност доцент по „Механизация и електрификация на
растениевъдството“, област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.13. Общо инженерство за нуждите на катедра
„Аграрно инженерство“ – един; Ветеринарномедицинския факултет за: академична длъжност главен
асистент по „Ветеринарно-санитарна експертиза“,
област на висше образование 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на
катедра „Качество и безопасност на храните и
ветеринарно законодателство“ – един; Медицинския факултет за: академична длъжност доцент
по „Анатомия, хистология и цитология“, област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина за
нуждите на катедра „Анатомия“ – два конкурса на
0,2 щат, допълнителни изисквания: кандидатите
да притежават ОКС „магистър“ по специалност
„Медицина“ и отлично владеят английски език;
академична длъжност доцент по „Управление на
здравните грижи“, област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве за нуждите на
специалност „Лекарски асистент“ към катедра
„Здравни грижи“ – един; Педагогическия факултет
за: академична длъжност доцент по „Музикално
образование в дигитална среда“, област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика за нуждите
на катедра „Предучилищна и начална училищна
педагогика“ – един; Стопанския факултет за:
академична длъжност доцент по „Организация
и управление на производството (аграрен бизнес)“, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.7. Администрация и управление
за нуждите на катедра „Мениджмънт“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи: А грарен
факултет, Стара Загора, Студентски град, тел.
042/699443; Ветеринарномедицински факултет,
Стара Загора, Студентски град, тел. 042/699506;
Медицински факултет, Стара Загора, ул. Армейска № 11, тел. 042/664468; Педагогически
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факултет, Стара Загора, ул. Армейска № 9, тел.
042/613758; Стопански факултет, Стара Загора,
Студентски град, тел. 042/699409.
147
8. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява следните
конкурси за професор: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Организация
и управление извън сферата на материалното производство (Здравен мениджмънт)“ – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление (Туризъм)“ – един, двата със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: в ректората на ВУАРР – Пловдив,
бул. Дунав № 78, ет. 2, стая № 1, тел. 032/960 360.
170
13. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – София,
обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност главен асистент по научна специалност
(02.01.08) „Методи за контролиране и изпитване на
материали, изделия и апаратура“ в научна област
5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание – един
за нуждите на Научна секция 4 „Технологии
и съоръжения за неметални материали“ към
института, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се приемат
в института, София, бул. Шипченски проход
№ 67 – отдел „Организация и управление на
човешките ресурси“, тел. 02/4626228.
90
29. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, София,
обявява конкурси за: главен асистент по област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина по
„Хигиена“ (за нуждите на отдел „Микробиологични фактори“ към дирекция „Аналитични и
лабораторни дейности“) – един, и на основание
Решение № 437 от 2.06.2021 г. на Министерския
съвет четири редовни докторантури за учебната
2021 – 2022 г. по област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина: по „Хигиена“ (за нуждите на
отдел „Здраве при работа“, дирекция „Обществено
здраве и здравен риск“ – една); по „Хигиена“ (за
нуждите на отдел „Физични фактори“, дирекция
„Аналитични лабораторни дейности“ – една); по
„Токсикология“ (за нуждите на отдел „Приложна геномика и ГМО“, дирекция „Аналитични
лабораторни дейности“ – една); по „Социална
медицина и здравен мениджмънт“ (за нуждите на
дирекция „Класификационни системи, стандарти
и иновации“ – една) и две задочни докторантури
по „Социална медицина и здравен мениджмънт“
(за нуждите на дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации“), всички със срок
за подаване на документи 2 месеца от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. Акад.
Иван Гешов № 15, НЦОЗА, ет. 4, деловодство;
справки – тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.
145
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1. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент
по професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, научна специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“
за нуждите на НО „Механизация на земеделието и хидромелиоративни системи“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите се подават в ЦУ на ССА – София,
ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9 до 17 ч.,
тел. за контакти: 028127560, 028127580.
97
14. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
от ЗПСК обявява, че през ноември и декември
2021 г. са извършени следните продажби: 1.
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.619.54.2.110, София, ж.к. Левски – Зона В,
бл. 13, вх. Д, ет. 1, общински нежилищен имот,
стопанисван от Район „Подуяне“, със съответното
право на строеж, продаден на Николай Христов
Христов за 26 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 от ЗДДС); 2. самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 68134.903.543.3.1 (гараж № 19),
София, ул. Козяк № 21 (бл. 8), общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Лозенец“,
със съответното право на строеж, продаден на
Антон Кирилов Петрунов за 50 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 от ЗДДС).
202
32. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 11 от ЗУТ съобщава за
преработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на план за регулация
(ИПР) на м. Студентски град, кв. 20, УПИ I – „за
образование – общественообслужващи функции
на ВУЗ“, изменение на план за улична регулация
(ИПУР) на м. Студентски град от о.т. 78 – о.т. 79а
до о.т. 79; от о.т. 79 до о.т. 79б и от о.т. 63г до
о.т. 63д за създаване на нов УПИ I – „за образование – общественообслужващи функции на
ВУЗ“ от кв. 20, нов УПИ I – „за образование – общественообслужващи функции на ВУЗ“ от нов
кв. 20а и нова улица от о.т. 79 – о.т. 79б – о.т. 79в
(нова) – о.т. 79з (нова) до о.т. 63д, създава се задънена улица с обръщало от о.т. 79в (нова) – о.т. 79г
(нова) – о.т. 79д (нова) – о.т. 79е (нова) – о.т. 79ж
(нова) и пешеходна алея между кв. 20а (нов) и
кв. 20б (нов) и план за регулация и застрояване
(ПРЗ) на нови УПИ I – „за училище, ТП и ПГ“,
и УПИ II-3771 – „за ЖС и ПГ“, от нов кв. 20б,
м. Студентски град, район „Студентски“ – СО,
по реда на чл. 22, ал. 8 във връзка с чл. 16 от
ЗУТ, заедно с доклад за определяне на пазарна
стойност и протокол № ЕС-ПО-07/18.06.2021 г.
на комисията за определяне на пазарни оценки.
Преработването на проекта е във връзка с актуализиране на кадастралната основа. Проектът е
изложен в Район „Студентски“ – СО. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
Район „Студентски“ – СО.
136
33. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – изменение на
план за улична регулация (ИПУР) на м. Орлова
круша, с. Лозен, на улици от о.т. 71-о.т. 72 до
о.т. 73, от о.т. 66-о.т. 67 до о.т. 68; от о.т. 136-137-152
до о.т. 153; от о.т. 262 до о.т. 263; заличаване на
улици от о.т. 67-81-89-88-130-148-147-146 до о.т. 154,
от о.т. 81-82-83 до о.т. 84, от о.т. 89-90-91-92-93 до
о.т. 94, от о.т. 130-131-132-141-142-143-144-145 до
о.т. 146, от о.т. 137-138-139 до о.т. 140, от о.т. 7576-77-78-79 до о.т. 80, от о.т. 88-95-96-97-98-105-106107-108-112-113-114 до о.т. 115, от о.т. 108-109-110
до о.т. 111, от о.т. 107-118-119-120-121 до о.т. 122,
от о.т. 72-75-104-103-102-101-100-99-98-123-124-157156-171-172 до о.т. 173, от о.т. 124-125-151-150 до
о.т. 149, от о.т. 125-126-127-128-129 до о.т. 130, от
о.т. 152-154-155-156-158-159-161-117-116 до о.т. 113, от
о.т. 161-162-163-164-165 до о.т. 166, от о.т. 159-160167-168-169 до о.т. 170; план за улична регулация
(ПУР) на нови улици от о.т. 200 през о.т. 201202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213214-215-216-217-218-219 до о.т. 220; от о.т. 222 през
о.т. 223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234235-236-237-238-239-240 до о.т. 220; от о.т. 232 през
о.т. 241-242-243-244-245-246 до о.т. 247; от о.т. 272
през о.т. 300-301-302-303-304-305-306-307 до о.т. 308;
от о.т. 67а до о.т. 67б; от о.т. 87 до о.т. 87а; от
о.т. 137а до о.т. 137б; от о.т. 220-о.т. 221 до о.т. 222,
м. Орлова круша, с. Лозен; изменение на план
за регулация и застрояване (ИПРЗ) – заличаване
на цели квартали и части от квартали 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 за създаване на
нови: УПИ I-160 – „за общ. обсл., спорт и допълващи дейности и ПГ“, УПИ III-104 – „за ЖС“,
УПИ IV-304 – „за ЖС“, и УПИ V-157 – „за ЖС“,
в кв. 11, УПИ I-133, 153, 119, 300, 302, 143, 301,
122, 303, 228, 231, 243, 246 – „за ЖС, трафопост,
ТИ, спорт, допълващи дейности и ПГ“, УПИ II133 – „за пречиствателна станция, КПС, помпена
станция, питейна вода и др. техн. инфр.“, УПИ
IV-153 – „за ЖС“, УПИ V-303 – „за ЖС“, УПИ
VI – „за озеленяване“, и УПИ VII – „за озеленяване“, в нов кв. 12; УПИ I – „за озеленяване,
корекция на дере и техн. инфр.“, сервитут канал
∅ 315 РР и сервитут водопровод ∅ 200 РЕ РN 10
в кв. 13 и УПИ I-276 – „за ЖС, трафопост, ТИ,
спорт, допълващи дейности и ПГ“, и сервитут канал ∅ 315 РР в кв. 14, м. Орлова круша, с. Лозен;
създаване на нов кв. 16, м. Орлова круша, с. Лозен;
план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ
с идентификатор 44063.6213.117 за създаване на
нови УПИ I-117 – „за жил. стр.“, и сервитут канал
∅ 315 РР в нов кв. 15; на ПИ с идентификатор
44063.6213.247 за създаване на нов УПИ I – „за
озеленяване и техническа инфраструктура“, в нов
кв. 10б; на ПИ с идентификатор 44063.6234.12 за
създаване на нов УПИ I-12 – „напорен резервоар за ВиК съоръжение“, в нов кв. 20, м. Орлова
круша, с. Лозен, и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.
Проектът е изложен в Район „Панчарево“. 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 „Панчарево“.
101
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2. – Община Антоново на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 242 по протокол № 30 от заседание на Общинския съвет – Антоново, състояло
се на 25.11.2021 г., е одобрен ПУП – парцеларен план (план за елементи на техническата
инфраструктура) за обект „Допълнително водоснабдяване на с. Коноп, община Антоново“.
Трасето на водопровода засяга следните имоти:
землище на с. Моравка: ПИ № 49059.14.25 – селскостопански, горски, ведомствен път – Община
Антоново; ПИ № 49059.31.9 – селскостопански,
г орск и, ведомс т вен п ът – Общ и на А н т оно во; ПИ № 49059.37.17 – местен път – Община А нтоново; ПИ № 49059.37.22 – нива – общински земи; ПИ № 49059.46.14 – нива – „Бим
А г ро“ – ЕООД; ПИ № 49059.47.20 – селско стопански, горски, ведомствен път – Община
Антоново; ПИ № 49059.49.19 – селскостопански,
горски, ведомствен път – Община Антоново;
ПИ № 49059.53.19 – селскостопански, горски,
ведомствен път – Община Антоново; землище на
с. Коноп: ПИ № 38323.1.31 – местен път – Община
Антоново; ПИ № 38323.14.9 – извор на прясна
вода – МЗГ – ХМС; ПИ № 38323.14.25 – нива – Община Антоново.
110
248. – Община Белица на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 364 от 28.10.2021 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, е одобрен проект за изменение на ПУП – план за регулация по отношение
на част от поземлен имот с идентификатор ПИ
№ 03504.402.2000 по кадастралната карта на
гр. Белица, одобрена със Заповед № РД-18-53 от
1.04.2008 г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – София, с цел обособяване на
нов урегулиран поземлен имот УПИ VI, кв. 48,
който е отреден „за детска площадка“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Белица до
Административния съд – Благоевград.
165
248а. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на
ПИ с идентификатор № 03504.238.28 по КККР на
землище на гр. Белица, местност Гарата, одоб
рени със Заповед № РД-18-53 от 1.04.2008 г. на
АГКК – София, с цел промяна предназначение
на земеделска земя за неземеделски нужди – „жилищно строителство“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската админис
трация – Белица, ул. Георги Андрейчин № 15.
166
248б. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация по отношение на част от
поземлен имот с идентификатор № 03504.1.607 по
КККР на землище на гр. Белица, к. к. „Семково“,
с цел промяна предназначение от „горска“ – „за
ски писта и влек“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
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направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, ул. Георги Андрейчин № 15.
167
11. – Община Благоевг ра д на основа ние
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение
№ 525 по протокол № 18 от 26.11.2021 г. на Общинския съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод
от съществуващ водопровод Ет. ∅ 80 до имот с
идентификатор 68792.705.1, местност Савева махала, засягащ имот с идентификатор 68792.207.704
(път I клас – държавна собственост) и площадков
водопровод за захранване на имот с идентификатор 68792.228.13, местност Герена по кадастралната карта на землище с. Логодаж, засягащ
и ограничаващ ползването на имоти с идентификатори 68792.253.18 (нива – частна собственост), 68792.228.13 (нива – частна собственост),
68792.253.729 (полски път – общинска собственост)
и 68792.229.727 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на землище с. Логодаж, община Благоевград. Решението подлежи
на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград,
пред Административния съд – Благоевград.
187
1. – Община 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 № 18174.15.78, м. Новините, с. Гурмазово,
община Божурище, в обхват част от полски
път с идентификатор 18174.15.155 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“.
171
1. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 26-11
от 26.10.2021 г. на Общинския съвет – Бургас, е
одобрен ПУП – ПП за утвърждаване на трасета
на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване
на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36,
37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
161
2. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 26-15
от 26.10.2021 г. на Общинския съвет – Бургас, е
одобрен ПУП – ПП за утвърждаване на трасе
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на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален
район 34 в землището на с. Твърдица, община
Бургас. Решението подлежи на обжалване по
реда на чл. 215, а л. 4 от ЗУ Т чрез Общинския съвет – Бургас, пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
162
137. – Община Видин на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 169, взето
с протокол № 11 от 30.11.2021 г. на Общинския
съвет – Видин, е одобрен проект за ПУП – ПРЗ,
както следва: 1. ПР, с който се предвижда: част от
ПИ с идентификатор 00919.501.619 (ПИ с проектен
идентификатор 00919.501.696) и ПИ с идентификатор 00919.501.618 се урегулират в УПИ I-618,
696 – „За жилищно строителство“, с площ 367,2
кв. м и лице към улица – 18,7 м, кв. 117 по плана
на с. Антимово, община Видин; останалата част от
ПИ с идентификатор 00919.501.619 (ПИ с проектен
идентификатор 00919.501.695) се урегулира в УПИ
II-965 – „За жилищно строителство“, с площ 975,5
кв. м и лице към улица 38,0 м, кв. 117 по плана на
с. Антимово, община Видин. При урегулирането
се променят номерата на съществуващите съседни
УПИ и се определят нови номера, както следва:
за УПИ VII-1080 – „за жилищно строителство“:
УПИ ХХVII-555 – „за жилищно строителство“, с
площ 928,0 кв. м и лице към улица – 26,4 м, кв. 25,
по плана на с. Антимово; за УПИ VIII-1078 – „за
жилищно строителство“: УПИ ХХVIII-556 – „за
жилищно строителство“, с площ 845,9 кв. м и
лице към улица – 18,3 м, кв. 25 по плана на
с. Антимово, община Видин; 2. ПЗ, с който се
предвижда застрояване в новообразуваните УПИ
I-618, 696 – „За жилищно строителство“, и УПИ
II-965 – „За жилищно строителство“, кв. 117 по
плана на с. Антимово, с ограничителни линии
на застрояване съгласно предназначението на
територията. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
189
2. – Община Добрич на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 29-12
от 21.12.2021 г. на Общинския съвет – гр. Доб
рич, е одобрен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Разпределителен газопровод и газопроводни отклонения в поземлени имоти (ПИ) 72624.440.439
и 72624.440.761 в землището на гр. Добрич“. Одоб
реният проект е изложен на работно място № 8
в Центъра за услуги и информация при Община
Добрич от 8,30 до 12 ч. и от 13,30 до 17 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич/Услуги и
информация/Обяви и съобщения/Съобщения по
устройство на територията. Решението подлежи
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
119
36. – Община Доспат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 379 от 29.11.2021 г. на Общинския
съвет – гр. Доспат, е одобрен ПУП – УПС за
изграждане на нова кабелна линия средно напрежение, кабелна линия ниско напрежение и
нов бетонов комплексен трансформаторен пост
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в местността Чинлий, землище Доспат, с възложител „Електроразпределение Юг“ – ЕАД. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Смолян.
105
64. – Община Доспат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 393 от 17.12.2021 г. на Общинския
съвет – гр. Доспат, е одобрен ПУП – ИПР за
кв. 42 и 43 по КККР на гр. Доспат с възложител
Община Доспат. На основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Смолян.
148
65. – Община Доспат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 396 от 17.12.2021 г. на Общинския
съвет – гр. Доспат, е одобрен ПУП – ИПР за
кв. 29, 62 и 69 на с. Барутин, община Доспат,
област Смолян, с възложител Община Доспат. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Смолян.
149
6. – Община Драгоман на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 230 от
протокол № 12 от 17.12.2021 г. на Общинския
съвет – Драгоман, е одобрен проект за ПУП – изменение на план за регулация и план за улична
регулация за кв. 110 и 111 по регулационния план
на гр. Драгоман – разширение, община Драгоман,
Софийска област.
152
1. – Община Елена на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е
изработен проект за подробен устройствен – парцеларен план за трасе на линеен обект – въздушна
мрежа ниско напрежение (ВМНН) 1 кV от МТП
„Брязово“ до имот с идентификатор 55261.41.81
по КККР на неурбанизираната територия на
землище с. Палици. Трасето на ВМНН е с обща
дължина 404 л. м, площ на сервитута 1010 кв. м.
и преминава през следните имоти с идентификатори: 55261.41.151 с НТП „полски път“ (собственост на Община Елена), 55261.41.14 с НТП
„нива“ (частна собственост), 55261.41.203 с НТП
„за селскостопански, горски, ведомствен път“
(собственост на Община Елена) и 55261.41.202 с
НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“
(собственост на Община Елена). Парцеларният
план се намира в дирекция „УТОС“ при Община
Елена – ул. Ил. Макариополски № 24, гр. Елена,
където пряко заинтересованите лица могат да се
запознаят със същия. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
191
1а. – Община Елена на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на линеен
обект – водопровод за захранване на имот с
идентификатор 04460.92.1 по КККР на неурба-
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низираната територия на землище с. Блъсковци.
Трасето на водопровода е с начална точка съществуващ водопровод в околовръстния полигон
на с. Титевци, продължава по улица в полигона
и през имот с идентификатор 04460.91.325 с НТП
„за местен път“ (собственост на Община Елена).
Общата дължина на трасето е 53 л. м и площ на
сервитута 316 кв. м. Парцеларният план се намира
в дирекция „УТОС“ при Община Елена – ул. Ил.
Макариополски № 24, гр. Елена, където пряко
заинтересованите лица могат да се запознаят
със същия. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
192
77. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен
проект за ПУП – парцеларен план през ПИ с
идентификатор по КККР № 52012.1.79 за външно ел. захранване с кабели НН 1 kV за „1/2“
идеална част от стопанска сграда, разположена
в ПИ № 000377 с НТП – „за стопански двор“
(ПИ с идентификатор по КККР № 52012.1.377),
землище на с. Нови хан, община Елин Пелин“.
Преписката се намира в отдел „УТКС“ на Община Елин Пелин, ет. 1 в сградата на общината.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
183
87. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект за ПУП – план за регулация и застрояване
за ПИ № 27303.53.546, намиращ се в м. Гладно
поле, земл ище на гр. Елин Пелин, община Елин
Пелин, за отреждането му „за жилищно строителство“ със следните устройствени показатели:
Н – до 10 м; Пзастр. – до 60 %; К инт. – 1,2;
Позел. – 40 %; начин на застрояване – „свободно“, както и проект за ПУП – парцеларен план
на част от ПИ № 27303.53.181, намиращ се в м.
Гладно поле, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин. Преписката се намира в отдел
„УТКС“ на Община Елин Пелин, ет. 1 в сградата
на общината. Съгл асно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
98
1. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Продължаване
на трасе на довеждащ колектор и водопровод
до ПИ с идентификатор 36525.46.3, местност
Гюр чешма по КККР на гр. Карнобат, отреден
за ПСОВ“. Проектът е изложен в сградата на
Община Карнобат, дирекция „УТ“ – център за
административно и информационно обслужване
на гражданите, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересо-
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ваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация – Карнобат.
99
2. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на обслужващ
път от регулационната граница на с. Сигмен до
обект „Фотоволтаична централа с мощност по
5 MW в ПИ с идентификатор 66408.33.50 и ПИ
с идентификатор 66408.33.52 в местност Герделийски герен по КККР на с. Сигмен, община
Карнобат“. Проектът е изложен в сградата на
Община Карнобат, дирекция „УТ“ – център за
административно и информационно обслужване
на гражданите, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация – Карнобат.
100
1. – Община Кюстендил на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и
план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
от ПЗРЗСПЗЗ за с. Коняво, община Кюстендил,
местност Цигански камък. Плановете са приети с
протокол № РД-18-309 от 10.12.2021 г. от комисия,
назначена със Заповед № ОА-РД-22-8 от 8.11.2021 г.
на областния управител на област Кюстендил.
Плановете и придружаващата ги документация
се намират в сградата на Община Кюстендил,
ет. 1, стая № 19. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на община Кюстендил.
163
1а. – Община Кюстендил на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ и кадастрален регистър към него за новообразувани
имоти с идентификатори 41112.72.21, 41112.72.22,
41112.72.23, 41112.72.25, 41112.72.26, 41112.72.29,
41112.72.32, 41112.72.35 и 41112.72.110, местност
Дренов дол, землище на гр. Кюстендил, община
Кюстендил, в изпълнение на Решение № 260000
от 4.01.2021 г. по адм.д. № 2260 по описа на
Районния съд – Кюстендил, за 2019 г. Планът
на новообразуваните имоти и придружаващата
го документация са приети с протокол № РД18-310 от 10.12.2021 г. от комисия, назначена
със Заповед № ОА-РД-22-8 от 8.11.2021 г. на
областни я у правител на област К юстендил.
Плановете и придружаващата ги документация
се намират в сградата на Община Кюстендил,
ет. 1, стая № 19. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на община
Кюстендил.
164

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

1. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 297 от
29.12.2021 г., взето с протокол № 13 на Общинския съвет – Пазарджик, е одобрен проект за
ПУП – изменение на уличната регулация за улици
с о.т. 240-239-238-237-259-234 и о.т. 225-238-265-266а
в съответствие с влязлата в сила КК на с. Паталеница, с което се засягат и части от квартали
68, 69, 70, 82, 85 и 86 по действащия план на
селото. Със същия се предвижда изменението
на уличната регулация за улици с о.т. 240-239238-237-259-234 и о.т. 225-238-265-266а да бъде
по имотни граници, които са в съответствие с
границите, отразени в приетата и влязла в сила
кадастрална карта на с. Паталеница, община
Пазарджик, одобрена със Заповед № РД-18-204
от 29.05.2020 г. на и.д. на АГКК – София. Променя се и дворищната регулация на УПИ с лица
към съответните улици в кварталите 68, 69, 70,
82, 85 и 86. В кв. 68 се обособява нов УПИ XII760 по имотни граници. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез
Общинския съвет – Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
181
2. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 290 от
29.12.2021 г., взето с протокол № 13 на Общинския
съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцеларен план за трасе на канализация, обслужваща
12 броя УПИ с отреждане „за жилищно с-во“
(ПИ с идент. 55155.9.279 – 290), м. Бахче пара
по КККР на землище гр. Пазарджик, община
Пазарджик. Предвижда се трасето да започне от
съществуваща ревизионна шахта на гравитачна
канализация на гр. Пазарджик, определено в становище № 8434/23.08.2021 г. на „Водоснабдяване и
канализационни услуги“ – ЕООД (втори вариант).
Продължавайки на юг, след около 22 м трасето
пресича последователно ПИ с идентификатор
55155.10.341 (НТП – за път от републиканската
пътна мрежа) при км 0+255; ПИ с идентификатор
55155.9.329 (НТП – изоставена орна земя); ПИ с
идентификатор 55155.9.175 (НТП – напоителен
канал), след което чупи на запад, попадайки в
оста на селскостопански, горски, ведомствен път
(ПИ с идентификатор 55155.9.328), успоредно на
1,5 м от изпълнения на място водопровод и на
1,25 м от проектен водопровод. След около 215
м чупи на юг в оста на същия път, разполагайки
се успоредно между отклонението на проектния
водопровод и проектния електропровод, и след
около 190 м чупи на запад, пресичайки частна
улица-тупик (ПИ с идентификатор 55155.9.277),
зауствайки се в проектна канализационна помпена станция (КПС), разположена в източния
край на частна улица (ПИ с идентификатор
55155.9.278), собственост на инвеститора, в м.
Бахче пара по КККР на землище гр. Пазарджик,
община Пазарджик. Дължината на трасето на
канализацията е около 480 м. Засегнатата площ
е около 0,960 дка, от които 0,877 дка – земеделска
територия. Решението подлежи на обжалване по
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския
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съвет – Пазарджик, пред А дминистративния
съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
174
3. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 291 от
29.12.2021 г., взето с протокол № 13 на Общинския съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия СН,
започващо от края на трасе на кабелна линия
СН, определено с Решение № VI от 5.10.2020 г.,
протокол № 5 на комисията по чл. 71 от ЗУТ,
до ТП „Гьола нов“ – с. Черногорово, община
Пазарджик. Предвижда се трасето да започне от
края на трасе на кабелна линия СН, определено
с Решение № VI от 5.10.2020 г., протокол № 5 на
комисията по чл. 71 от ЗУТ, установявайки се
в ПИ с идент. 81089.10.551 (НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път) и след около 294
м в северна посока да достигне до ТП „Гьола
нов“ – с. Черногорово, община Пазарджик. Дължината на проектното трасе на кабелната линия
е 294 м. За електропровода е определен сервитут
от 0,6 м от страната на имотите и 1,5 м откъм
улицата, засегнатата площ е 0,623 дка, общинска
публична собственост. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез
Общинския съвет – Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
175
4. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 293 от
29.12.2021 г., взето с протокол № 13 на Общинския съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна захранваща
линия НН 1 kV за нуждите на стационарна
контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1040 на път
I-8 „София – Пазарджик“ при км 196+670, част
от електронната 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), попадаща в
землището на с. Малко Конаре, община Пазарджик. Проектното трасе започва от електромерно
табло ниско напрежение в сервитутната зона на
БКТП „Екосис“, изход СрН „Зеленчукова градина“, монтирано в ПИ 46749.138.110 (НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път), и
продължавайки на юг, пресича същия път, след
което чупи на изток, установявайки се на път
I-8 „София – Пазарджик“ при км 196+670 (ПИ
46749.138.142 с НТП – за път от републиканската
пътна мрежа) до достигане на ново електромерно
табло на стационарна контролна единица № 1040
на електронната система за събиране на таксите
за ползване на републиканската пътна мрежа, попадаща в землището на с. Малко Конаре, община
Пазарджик. Дължината на трасето е 42 м. Засегнатата площ е общо 0,185 дка, от които 0,147 дка са
държавна частна собственост, а останалите 0,038
дка – общинска публична собственост. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4
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от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
177
5. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 295 от
29.12.2021 г., взето с протокол № 13 на Общинския
съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцеларен
план за трасе на кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖР стълб в ПИ с идентификатор 20362.131.1
до ПИ с идентификатор 20362.130.41, м. Ливадите
по КККР на землище с. Дебращица, община
Пазарджик. Предвижда се трасето да започне
от съществуващ ЖР стълб, намиращ се в ПИ с
идентификатор 20362.131.1, посока запад, като пресича ПИ с идентификатор 20362.131.399 (НТП – за
местен път) и продължава на юг, установявайки
се в ПИ с идентификатор 20362.130.21 (НТП – за
второстепенна улица) до достигане на имота,
предвиден за захранване, ПИ с идентификатор
20362.130.41, съставляващ УПИ V-8 – за жилищно
с-во, в м. Ливадите по КККР на землището на
с. Дебращица, община Пазарджик. Дължината
на проектното трасе е около 70 м. Засегнатата
площ е около 0,142 дка, от които 0,034 дка засягат
имоти – общинска публична собственост, а 0,108
дка – частна собственост. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез
Общинския съвет – Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
179
6. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 294 от
29.12.2021 г., взето с протокол № 13, е одобрен
ПУП – парцеларен план за определяне на пътен достъп до поземлен имот с идентификатор
21556.11.67 – „за бензиностанция, газстанция и
метанстанция“, в местност Гелемена по КККР на
землището на с. Добровница, община Пазарджик.
Предвижда се пътният достъп до ПИ 21556.11.67
да започне от обслужващата зона на Автомагистрала „Тракия“ при км 95+600 ляво, входът на
обекта е при км 95+420 ляво, а изходът – при
км 95+320 ляво, преди да достигне трасето, ПИ
21556.11.67 пресича ПИ 21556.11.81 (изоставена орна
земя), ПИ 21556.11.80 (отводнителен канал) и ПИ
21556.11.71 (за селскостопански, горски, ведомствен
път), пресичането на отводнителния канал се
предвижда да бъде с премостване. Засегнатата
площ е общо 0,692 дка, от които 0,163 дка са общинска частна собственост, а останалите 0,529
дка – общинска публична собственост. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
178
7. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 296 от
29.12.2021 г., взето с протокол № 13 на Общинския съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцеларен план за определяне на пътен достъп от
общински път IV клас (I-8 Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево) – дясно, до поземлен имот
с идентификатор 48444.18.116 в местност Чамур
Тарла по КККР на землището на с. Мирянци,
община Пазарджик. Предвижда се пътният достъп
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до ПИ с идентификатор 48444.18.116 да започне
от обслужващата зона на общински път IV клас
PAZ1138 (I-8 Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево) – дясно. След което трасето навлиза с крива в ПИ с идентификатор 48444.12.121 (НТП – за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение). Трасето продължава в югоизточна посока,
като пресича ПИ с идентификатор 48444.12.151
(НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път) и се включва в съществуващия вход/изход
към ПИ с идентификатор 48444.18.36, който е
разположен в ПИ с идентификатор 48444.12.152
(НТП – за местен път). Оттам пътната връзка
продължава в права линия, успоредно на общински път PAZ1138, изцяло разположена в ПИ
с идентификатор 48444.12.152 (НТП – за местен
път). След това трасето се разполага в сервитута
на ПИ с идентификатор 48444.18.122 (НТП – отводнителен канал) и продължава до достигане на
ПИ с идентификатор 48444.18.35 (НТП – пасище),
който пресича с крива и контракрива, продължавайки на запад. След това трасето продължава в същата посока, установявайки се в ПИ с
идентификатор 48444.18.43 (НТП – отводнителен
канал), чрез премостване до достигане на ПИ с
идентификатор 48444.18.116 – собственост на възложителя. В края на трасето на пътната връзка е
предвидено уширение с радиус 12 м, разположено
в границите на ПИ с идентификатор 48444.18.35
(НТП – пасище). Засегнатата площ е общо 675
м, от които 312 м попадат в обхвата на ПИ с
идентификатор 48444.12.152 с НТП – за местен
път, и не са предмет на парцеларния план. Разпределението на трасето по видове територии е,
както следва: в земеделска територия, общинска
публична собственост – 45 м (314 кв. м); в територия, заета от води и водни обекти, общинска
публична собственост и държавна публична
собственост – 318 м (1195 кв. м). Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
180
8. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 292 от
29.12.2021 г., взето с протокол № 13 на Общинския съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от
ТП „Стопански двор“, с. Пищигово, до поземлен
имот с идентификатор 56561.335.66 по КККР на
с. Пищигово, община Пазарджик. Предвижда се
проектното трасе да започне от ТП „Стопански
двор“, с. Пищигово, в границите на имот ПИ
56561.280.121 с НТП – за селскостопански, горски,
ведомствен път, посока изток, след 82 м трасето
чупи на север и достига до ПИ 56561.335.66 с
НТП – за стопански двор. Дължината на електропровода е 83 м. За електропровода е определен сервитут от 1 м от страната на имотите и 1
м откъм улицата, засегнатата площ е 165 кв. м,
общинска публична собственост. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
176
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3. – Община Петрич на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 673,
протокол № 20 от 16.09.2021 г. на Общинския
съвет – Петрич, е одобрен ПУП – ПП за трасе на
кабелна захранващa линия НН 1 kV за нуждите
на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ
№ 1082 на път III-198 „ГКПП Златарево – Петрич“
км 86+400, 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),
попадаща в имот с идентификатор 69941.2.163 по
КККР за неурбанизирана територия в землището
на с. Струмешница, община Петрич. Трасето
на ПУП – ПП преминава през част от имот с
идентификатор 69941.2.163 – държавна публична
собственост, с НТП – за път от републиканската
пътна мрежа, съгласно ПУП – ПП и регистър на
засегнатите имоти, изработени от проектант с
ППП с № 00824 на КИИП. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград
172
4. – Община Петрич на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 672,
протокол № 20 от 16.09.2021 г. на Общинския
съвет – Петрич, е одобрен ПУП – ПП за трасе на
кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите
на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ
№ 1011 на Път А3 „ГКПП Кулата – Сандански“
км 163+500, попадащи в землищата на с. Марикостиново и с. Марино поле, община Петрич, 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). Трасето на кабелната линия и сервитутите към нея преминават
през част от имот с идентификатор 47189.301.16
по К К К Р за неу рба н изи ра на т ери т ори я на
землище с. Марикостиново, имот – държавна
публична собственост, предназначение на територията – територия на транспорта, с НТП за
автомагистрала и през част от имот с идентификатор 47247.24.555 по КККР за неурбанизирана
територия на землище с. Марино поле, община
Петрич, имот – държавна публична собственост,
предназначение на територията – територия на
транспорта, НТП – за автомагистрала, съгласно
ПУП – ПП и регистър на засегнатите имоти,
изработени от проектант с ППП с № 00824
на КИИП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
173
1. – Община Пещера на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 327,
протокол № 33 от 23.12.2021 г. на Общинския
съвет – Пещера, е одобрен проект за ПУП – пар-
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целарен план за електроснабдяване на поземлен
имот с идентификатор 56277.1.158 по КККР на
гр. Пещера в местност Долна Бялча. Одобреният проект е изложен на работно място № 11
в „ТСУОС“ и е публикуван в сайта на Община
Пещера в раздел „Услуги и информация/Обяви и
съобщения/“. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
156
1. – Община Самоков на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1155 от
25.11.2021 г. на Общинския съвет – Самоков, е
одобрена схема за разполагане на паркови елементи, преместваеми обекти и възстановяване
на пътека „Песъко“, за обслужване на отдиха
и туризма в поземлен имот с идентификатор
65231.919.162 по кадастралната карта (кв. 24 – „за
КОВС“, по регулационния план) на к.к. Боровец. Решението подлежи на обжалване съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Самоков
до Административния съд – София област, в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
158
2. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация и застрояване на част от кв. 8, 14, 15, 16, 17 и 19 в
обхвата около м. Голямата могила по плана на
с. Продановци. Премахване на улица с о.т. 2627-28-76-41-77-42-86 и прокарване в терен за
озеленяване в кв. 14 на нови улица с о.т. 26а-27а28а-41а-42а-86а и улица с о.т. 26-26а. Образуване
на нов УПИ І – за обект на КИН, в нов кв. 14а.
Образуване на нови УПИ ХІІ – за спорт, и УПИ
ХІІІ – за озеленяване и паркинг, в кв. 14. Изменение на регулацията на УПИ ІІІ-125 и УПИ XI112 в кв. 14. Изменение на регулацията на УПИ
І-162 в кв. 8. Изменение на регулацията на УПИ
VI-126 в кв. 15. Изменение на регулацията на
УПИ І-103 и УПИ XXIV-104 в кв. 19. Изменение
на регулацията на УПИ Х-144, обединяване на
УПИ VІІІ-133 и УПИ IX-133 в нов УПИ VIII-133
и образуване на нов УПИ XX-145 в кв. 16. Изменение на регулацията на УПИ І-149, обединяване
на УПИ XX-148 и УПИ XXI-148 в нов УПИ XX148 и образуване на нови УПИ XXII-147 и УПИ
XXIII-146 в кв. 17. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта до общинската администрация.
193
98. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 677 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието
му, състояло се на 25.11.2021 г., протокол № 29, се
разрешава и е одобрено задание с изработен проект за подробен устройствен план – устройствена
план-схема и парцеларен план за обект: „Кабелна
линия ниско напрежение за присъединяване на
жилищна сграда на Г. Томов, гр. Смолян, община
Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени
имоти с идентификатори 67653.82.412, 67653.82.431,
67653.82.427, 67653.133.416, 67653.80.3, 67653.80.415 и
67653.132.430 по кадастралната карта на гр. Смолян.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – устройствена
план-схема и парцеларен план до общинската
администрация – Смолян, бул. България № 12.
96
292. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1456 от 16.12.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен уст ройствен
план – парцеларен план за външен водопровод и
изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор
№ 35420.16.46, землище на с. Калитиново, община
Стара Загора. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община
Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
140
292а. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1457 от 16.12.2021 г. на Общинския
съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външно
електрозахранване и изменение на ел. схема
за ПИ с идентификатор № 36899.3.14, местност
Гергьовска черква, землище на с. Кирилово,
община Стара Загора. Решението подлежи на
обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
141
292б. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1458 от 16.12.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен уст ройствен
план – парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 77476.60.4,
местност Вира, землище на с. Хрищени, община
Стара Загора. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община
Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
142
292в. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1459 от 16.12.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен уст ройствен
план – парцеларен план за външно електрозахранване за УПИ I-11 в КР 57, УПИ I-17 и УПИ
II-18 в КР 136 по КККР на с. Хрищени, община
Стара Загора. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община
Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
143
292г. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1460 от 16.12.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен уст ройствен
план – парцеларен план за напорна канализация от помпена станция в ПИ с идентификатор
№ 68850.203.9 до главен колектор VIII в ПИ
с идентификатор № 68850.208.69 по КККР на
гр. Стара Загора, община Стара Загора. Решението
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подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
144
1. – Община Съединение на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е постъпил за разглеждане проект за
ПУП – парцеларен план за обект „Проектиране и
изграждане на независимо електрозахранване на
отдалечен обект ДПРМП“ в землището на с. Малък чардак, община Съединение, област Пловдив.
Проектът цели регламентиране на трасето на
новата подземна кабелна линия средно напрежение 20 kV от съществуващ ЖР в ПИ 46944.24.1
до съществуващ трафопост, намиращ се в ПИ
46944.24.21. Засегнатите имоти от последващи
аварийни строително-монтажни дейности са със
следните идентификатори: 46944.24.21, 46944.24.17,
46944.24.213, 46944.24.235, 46944.24.7, 46944.26.190,
46944.24.185, 46944.24.6, 46944.24.5, 46944.24.234,
46944.24.2, 46944.24.1. Сервитутната линия е с ширина от два метра – от двете страни на подземния
кабел. Проектът и придружаващата го документация се намират в стая № 40, ет. 4 в сградата
на Община Съединение. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
106
38. – Община Сърница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за разглеждане
и одобряване проект на ПУП – парцелен план
за трасе на нов подземен електропровод кабелна
линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до
границата на ПИ 70648.141.175 в местност Голяма
и Малка Крушици, по к.к. на гр. Сърница, община
Сърница. Съгласно изготвения проект трасето на
новия електропровод започва от съществуващ
трафопост „ТП Ретранслатор“, който се намира в ПИ 70648.1.650 (собственост на Държавен
поземлен фонд – МЗХ), преминава в обхвата на
местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска
собственост) и достига до границата на имота
на възложителя – ПИ 70648.141.175 в местност
Голяма и Малка Крушици, по к.к. на гр. Сърница. Дължината на проектното трасе е 345 м.
Сервитутните ивици на трасето са съобразени
с действащата нормативна уредба. Проектът се
намира в сградата на общинската администрация – Сърница, ет. 3, отдел ТСУ. Съобразно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ се предоставя възможност
на заинтересованите лица в едномесечен срок от
датата на обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“ да представят в деловодството на Община Сърница писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
195
39. – Община Сърница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за разглеждане
и одобряване проект на ПУП – парцеларен план
за трасе на нов подземен електропровод кабелна
линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до
границата на ПИ 70648.141.173 в местност Голяма
и Малка Крушици, по к.к. на гр. Сърница, община
Сърница. Съгласно изготвения проект трасето на
новия електропровод започва от съществуващ
трафопост „ТП Ретранслатор“, който се нами-
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ра в ПИ 70648.1.650 (собственост на Държавен
поземлен фонд – МЗХ), преминава в обхвата на
местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска
собственост) и достига до границата на имота
на възложителя – ПИ 70648.141.173 в местност
Голяма и Малка Крушици, по к.к. на гр. Сърница. Дължината на проектното трасе е 345 м.
Сервитутните ивици на трасето са съобразени
с действащата нормативна уредба. Проектът се
намира в сградата на общинската администрация – Сърница, ет. 3, отдел ТСУ. Съобразно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ се предоставя възможност
на заинтересованите лица в едномесечен срок от
датата на обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“ да представят в деловодството на Община Сърница писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
197
40. – Община Сърница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за разглеждане
и одобряване проект на ПУП – парцелен план
за трасе на нов подземен електропровод кабелна
линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до
границата на ПИ 70648.141.174 в местност Голяма
и Малка Крушици, по к.к. на гр. Сърница, община
Сърница. Съгласно изготвения проект трасето на
новия електропровод започва от съществуващ
трафопост „ТП Ретранслатор“, който се намира в
ПИ 70648.1.650 (собственост на Държавен поземлен
фонд – МЗХ), преминава в обхвата на местен път
ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост)
и достига до границата на имота на възложителя – ПИ 70648.141.174 в местност Голяма и Малка
Крушици, по КК на гр. Сърница. Дължината на
проектното трасе е 345 м. Сервитутните ивици
на трасето са съобразени с действащата нормативна уредба. Проектът се намира в сградата на
общинската администрация – Сърница, ет. 3,
отдел ТСУ. Съобразно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ се
предоставя възможност на заинтересованите лица
в едномесечен срок от датата на обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“ да
представят в деловодството на Община Сърница
писмени възражения, предложения и искания
по проекта.
199
41. – Община Сърница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за разглеждане и одобряване проект на ПУП – парцеларен план за трасе на нов подземен довеждащ
водопровод АЦ ∅ 200 мм за водоснабдяване на
хотел „Мерджан“, ПИ 70648.1.363 от водоизточник „КЕИ Мослицкото“ в местност Орлино по
к.к. на гр. Сърница, община Сърница. Съгласно
внесения за разглеждане проект трасето започва от съществуващ КЕИ „Мослицкото“, който
попада в ПИ 70648.310.137 (държавна частна територия – горска дървопроизводителна; за него
се провежда процедура по чл. 73, ал. 1, т. 1 от
ЗГ); преминава през ПИ 70648.170.176 (държавна
частна територия – горска дървопроизводителна);
преминава през ПИ 70648.170.177 (държавна частна
територия – горска дървопроизводителна); преминава през ПИ 70648.170.727 (държавна частна
територия – горска дървопроизводителна), достига до резервоар с обем 80 м 3 – също попада в ПИ
70648.170.727 (за него се провежда процедура по
чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗГ), и продължава през ПИ
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70648.170.727; преминава в обхвата на местен път
ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост) и в обхвата на горски ведомствен път ПИ
70648.1.407 и достига до крайната си точка хотел
„Мерджан“, ПИ 70648.1.363 в местност Орлино
по к.к. на гр. Сърница, община Сърница. Дължината на проектното трасе е 204 м. Сервитутните
ивици на трасето са съобразени с действащата
нормативна уредба. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация – Сърница, ет. 3,
отдел ТСУ. Съобразно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ се
предоставя възможност на заинтересованите лица
в едномесечен срок от датата на обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“ да
представят в деловодството на Община Сърница
писмени възражения, предложения и искания
по проекта.
196
42. – Община Сърница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за разглеждане
и одобряване проект на ПУП – парцеларен план
за трасе на нов подземен електропровод кабелна
линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до
границата на ПИ 70648.142.54 в местност Голяма и Малка Крушици, по к.к. на гр. Сърница,
община Сърница. Съгласно изготвения проект
трасето на новия електропровод започва от съществуващ трафопост „МТП Башев“, който се
намира в ПИ 70648.141.51 в местност Голяма и
Малка Крушици – собственост на „ЕВН България“ – ЕАД, след което трасето преминава през
ПИ 70648.1.111 – общинска публична собственост,
с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, след което минава през ПИ 70648.141.419 – общинска публична собственост, с НТП – за местен
път, и през ПИ 70648.1.114 – общинска публична
собственост, с НТП – за селскостопански, горски,
ведомствен път, като завършва с ново разпределително табло на границата на ПИ 70648.142.54
в местност Голяма и Малка Крушици по к.к. на
земеделските земи на гр. Сърница, собственост
на възложителя. Дължината на проектното трасе е 217 м. Сервитутните ивици на трасето са
съобразени с действащата нормативна уредба.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Сърница, ет. 3, отдел ТСУ.
Съобразно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ се предоставя
възможност на заинтересованите лица в едномесечен срок от датата на обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“ да представят
в деловодството на Община Сърница писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
198
214. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – специализирана
план-схема за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Подземна оптична мрежа за
електронни съобщения за нуждите на „Електроника НС“ – ЕООД, на територията на гр. Търговище“, разрешен с Решение № 20 по протокол
№ 25 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Търговище, в обхват на следните поземлени имоти:
ПИ № 73626.510.305, УПИ II – „за комплексно
жилищно застрояване и трафопост“ в кв. 177, с
площ с ограничено право на ползване 44,40 кв. м,
с начин на трайно ползване (НТП) – „за друг
обществен обект, комплекс“, вид територия – урбанизирана, вид собственост – общинска частна;
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ПИ № 73626.510.247 с площ с ограничено право
на ползване 2,10 кв. м, НТП – „водно течение,
река“, вид територия – територия, заета от води
и водни обекти, вид собственост – държавна
публична; ПИ № 73626.510.442, УПИ VI – „за
парк за отдих и спорт „Борово око“, художествена галерия“ в кв. 178, с площ с ограничено
право на ползване 55,80 кв. м, НТП – „за друг
обществен обект, комплекс“, вид територия – урбанизирана, вид собственост – общинска частна;
ПИ № 73626.510.443 с площ с ограничено право
на ползване 34,20 кв. м, НТП – „за второстепенна улица“, вид територия – урбанизирана,
ви д собст веност – общ инска п убли чна; ПИ
№ 73626.510.304, УПИ II – „за озеленяване“ в
кв. 204, с площ с ограничено право на ползване
127,80 кв. м, НТП – „за друг обществен обект,
комплекс“, вид територия – урбанизирана, вид
собственост – общинска публична. Дължината на
проектното трасе е 881 м. Информация относно
Решение № 20 на Общинския съвет – Търговище,
се помества на интернет страницата на общината:
www.targovishte.bg, линк – Общински съвет/Протоколи и решения на общинския съвет/Решение
№ 20 по протокол № 25/29.07.2021 г. Проектът
може да бъде разгледан в приемно време, стая
№ 14 на първи етаж 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.
109
39. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – план за улична регулация и ПУП – парцеларен план за трасе на второстепенна улица
в местност Бахчите, гр. Ямбол, с кръстовище в
обхвата на път II-53 „Сливен – Ямбол – Калчево“
(обход юг) във връзка с промяна предназначението
на земеделската земя за неземеделски нужди за
изграждане на улица и кръстовище. Проектът
се разработва за територии с неурегулирани
поземлени имоти в границите на населеното
място и е в обхват поземлени имоти: част от ПИ
87374.36.250 – м. Бахчите, общинска публична собственост, вид територия – земеделска, НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път; част
от ПИ 87374.36.866 – м. Бахчите, общинска публична собственост, вид територия – земеделска,
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път; части от поземлени имоти – земеделска и
урбанизирана територия от кадастрален район 36,
м. Бахчите, по КККР на гр. Ямбол, прилежащи от
двете страни на ПИ 87374.36.250, от които частна
собственост – ПИ 87374.36.46, ПИ 87374.36.47, ПИ
87374.36.48, ПИ 87374.36.50, ПИ 87374.36.73, ПИ
87374.36.74, ПИ 87374.36.75, ПИ 87374.36.76, ПИ
87374.36.102, и общинска частна собственост – ПИ
87374.36.574. Проектът е изложен за разглеждане
в Община Ямбол, стая № 302. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админист
рация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
200
6. – Община с. Опан, област Стара Загора,
на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
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Решение № 207 от 16.12.2021 г. на Общинския
съвет – с. Опан, одобрява проекта за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
извън границите на урбанизираната територия за
елементите на техническата инфраструктура за
обект: Нова кабелна линия от ЖР стълб № 191
на въздушна кабелна линия 20 kV „Васил Левски“ до ТП ТКЗС в УПИ IV в кв. 110 по плана
на с. Бяло поле, община Опан, област Стара
Загора, преминаваща през поземлен имот с
идентификатор 07819.68.29 по КККР на с. Бяло
поле, община Опан, по улица с о.т. 262 – о.т.
266 – о.т. 265 – о.т. 264 – о.т. 230 и по улица с
о.т. 264 – о.т. 230 до ТП ТКЗС в УПИ IV, кв. 110
по плана на с. Бяло поле, община Опан, област
Стара Загора. Дължината на кабелната линия в
обхвата на парцеларния план e 324 л. м по черти и надписи съгласно скицата, приложена към
настоящия проект.
157
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Ловеч, с който се
оспорват чл. 14, ал. 1, т. 1 в частта „...председателския съвет...“, чл. 17, ал. 4, т. 1, чл. 18, чл. 18а
и чл. 34, ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – Тетевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2019 – 2023 г., с които
е въведена фигурата и са предвидени функции на
т. нар. „Председателски съвет“, приет с Решение
№ 29 от 20.12.2019 г. на ОбС – Тетевен, по който
протест е образувано адм. д. № 415/2021 г. по
описа на Административния съд – Ловеч.
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Административният съд – София област, три
членен състав, на основание чл. 181 във връзка с
чл. 188 от АПК съобщава, че в Административния
съд – София област, по протест на прокурор при
Софийската окръжна прокуратура е образувано
адм. д. № 1294/2021 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
9.03.2022 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване са чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 21, чл. 22, чл. 42,
ал. 2, чл. 50, ал. 2, чл. 66, ал. 2, чл. 68, ал. 1 и
ал. 4, изр. първо, чл. 144, ал. 1 и ал. 2, изр. първо
в частта „...председателски съвет“ от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет – Правец, неговите комисии и взаимодейс
твието му с общинската администрация.
134
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Хасково, с който се оспорват чл. 4,
ал. 2, чл. 15, ал. 1, т. 13, чл. 17, т. 1, чл. 18, чл. 19,
чл. 58, ал. 1 и 2, чл. 59, ал. 2 и чл. 61, ал. 6, т. 3 в
частта „председателски съвет“ от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общинския
съвет – Харманли, по който е образувано адм. д.
№ 1190/2021 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 16.03.2022 г. от 10 ч.
185
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Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Районна прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на
чл. 13.1, чл. 13.2, чл. 60.1, чл. 71 и чл. 71.1, изр.
първо от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Ямбол, неговите
комисии и взаимодействието им с общинската
администрация на Община Ямбол, по което е
образувано адм. д. № 336/2021 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
17.02.2022 г. от 10,10 ч.
151
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр. д. № 72/2020 г., образувано по
искова молба от 4.03.2020 г. с ищец – Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, и ответници: Мирослав Благоев Василев с постоянен
адрес: гр. Петрич, ул. Стефан Караджа № 2, и
Анжела Емилова Василева с постоянен адрес:
гр. Петрич, ул. Стефан Караджа № 2, с правно
основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и с цена
на иска: 64 205,75 лв., с която се иска да се отнеме в полза на държавата следното имущество:
На основание чл. 151 във връзка чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мирослав Благоев
Василев с цена на иска в размер 41 643 лв.:
Сумата в размер 500 лв., представляваща равностойността на 50 дружествени дяла от капитала
на „МБ 2014“ – ЕООД, ЕИК 202982570.
Сумата в размер 20 лв., представляваща равностойността на 50 дружествени дяла от капитала
на „МБВ 2018“ – ЕООД, ЕИК 204712506.
Сумата в размер 500 лв., представляваща
равностойността на 100 дружествени дяла от капитала на „Бела Оборот“ – ООД, ЕИК 202913492.
Сумата в размер 971 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка в левове
№ *** в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
„МБ 2014“ – ЕООД.
Сумата в размер 17 952 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка в левове
№ *** в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
„МБ 2014“ – ЕООД.
Сумата в размер 20 000 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка в левове
№***в „Юробанк България“ – АД, с титуляр „МБ
2014“ – ЕООД.
Сумата в размер 1700 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка в левове
№ *** в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
„МБ 2014“ – ЕООД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мирослав Благоев
Василев и Анжела Емилова Василева с цена на иска
в размер 13 450 лв.:
Сумата в размер 4500 лв., представляваща
пазарната стойност на автобус марка „Фиат“,
модел „ОМ 50“, рег. № Е7458ВР, към датата на
неговата продажба подлежи на отнемане в полза
на държавата от Мирослав Благоев Василев.
Сумата в размер 150 лв., представляваща пазарната стойност на мотоциклет марка „Малагути“,
модел „Фантом 125“, рег. № Е5621В, към датата
на неговото отчуждаване подлежи на отнемане в
полза на държавата от Мирослав Благоев Василев.
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Сумата в размер 4100 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № Е8854КВ,
към датата на неговата продажба подлежи на
отнемане в полза на държавата от Мирослав
Благоев Василев.
Сумата в размер 4700 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, рег. № Е0407МВ,
към датата на неговата продажба подлежи на
отнемане в полза на държавата от Мирослав
Благоев Василев.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мирослав Благоев Василев и Анжела Емилова Василева с цена на иска в
размер 6700 лв.:
Товарен автомобил марка „Опел“, модел „Виваро“, рег. № Е4531МВ с рама WOLFACA62V603968,
подлежи на отнемане в полза на държавата от
Мирослав Благоев Василев с пазарна стойност
към момента в размер 4000 лв.
Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е
200“, рег. № Е9573КС с рама WDB2100351A041807,
подлежи на отнемане в полза на държавата от
Мирослав Благоев Василев с пазарна стойност
към момента в размер 2700 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Анжела Емилова
Василева с цена на иска в размер 2413,75 лв.:
Сумата в размер 1413,75 лв., представляваща
вноска на каса по картова (кредитна) сметка в
левове №***, открита в „Райфайзенбанк“ – ЕАД.
Сумата в размер 1000 лв., представляваща
вноска на каса по картова (кредитна) сметка в
левове №***, открита в „Райфайзенбанк“ – ЕАД.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 21.02.2022 г. от 13,30 ч. в Окръжния
съд – Благоевград, и заинтересованите лица могат
да предявят своите претенции върху имуществото,
чието отнемане в полза на държавата се иска, в
едномесечен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
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Великотърновският окръжен съд съобщава,
че на 21.12.2021 г. е образувано гр.д. № 959/2021 г.
по описа на ВТОС по предявена от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество искова молба
с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
и Решение № 4757 от 15.12.2021 г. на КПКОНПИ
срещу Радослав Гошев Христов, ЕГН 7707051461,
с постоянен и настоящ адрес: гр. Павликени,
ул. Страцин № 21А, за отнемане в полза на държавата имущество на обща стойност в размер
на 100 498,54 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Радослав Гошев Христов,
ЕГН 7707051461, с цена на иска в размер на 1100 лв.:
2/5 идеални части от урегулиран поземлен
имот II в кв. 18 по ПУП на с. Стамболово, община Павликени, област Велико Търново, целият
имот с площ 2000 кв. м, без постройките в него,
при граници и съседи за имота: улица, УПИ,
УПИ I, УПИ VI, УПИ XI и УПИ III; идеалните
части от недвижимия имот са собственост на
Радослав Гошев Христов, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 58/20.10.2014 г., том 6, рег. № 3608, дело
№ 780/2014 г., вписан в СВ – Павликени, вх.
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рег. № 3397/20.10.2014 г. Пазарна стойност към
момента на налагане на обезпечителните мерки – 1100 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Радослав Гошев
Христов, ЕГН 7707051461, с цена на иска в размер
на 99 398,54 лв.:
Сумата в размер на 22 000 лв., представляваща
паричната равностойност на отчуждения поземлен
имот с идентификатор 00583.24.10 в с. Арбанаси,
с адрес на поземления имот: местност Странжа,
с площ 12 999 кв. м, към датата на отчуждаване.
Сумата в размер на 25 500 лв., представляваща
паричната равностойност на отчуждения едностаен апартамент № 2, намиращ се в гр. Павликени,
област Велико Търново, на ул. В. Левски № 14,
вх. А, ет. 2, към датата на отчуждаване.
Сумата в размер на 2200 лв., представляваща
паричната равностойност на отчуждения лек
автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“,
peг. № ВТ4830ВС, рама № WVWZZZ3BZ2E327322.
Сумата в размер на 3500 лв., представляваща
паричната равностойност на отчуждения лек
автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“,
peг. № ЕН4820ВТ, рама № WVWZZZ3BZ3Г 140588.
Сумата в размер на 22 747,44 лв., представ
л яваща левовата равностойност на внесени
суми от Радослав Христов по банкова сметка с
ІBAN BG46UNCR70001522087449 в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
Сумата в размер на 23 451,10 лв., представ
ляваща стойността на получени средства чрез
системите за парични преводи Money Gram
International, Western Union и „Изипей“ – АД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 19.04.2022 г. от 14 ч.
В двумесечен срок от публикуването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото – предмет на отнемане в
настоящото производство – могат да встъпят в
производството, като предявят съответния иск
пред ВТОС по гр. д. № 959/2021 г. по описа на съда.
146
Шуменският окръжен съд на основание чл. 153,
ал. 1 във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ
(ДВ, бр. 1 от 2019 г.) обявява, че е образувано гр.д.
№ 513/2019 г. по искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество срещу Елмас
Димитрова Донева с постоянен адрес: гр. Шумен,
област Шумен, бул. Велики Преслав № 9, вх. 2,
ет. 2, ап. 32, с което на основание чл. 153, ал. 1
от ЗПКОНПИ и Решение № 3189 от 18.12.2019 г.
на К ПКОНПИ е пред явено искане да бъде
постановено решение за отнемане в полза на
държавата на следното имущество на стойност
1 980 014,89 лв.:
От Елмас Димитрова Донева на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– сумите 14 803,46 евро и 2326,20 лв. с обща
левова равностойност 31 279,25 лв., представляваща намерените и иззети парични средства.
От Елмас Димитрова Донева на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
– сумата 13 105 евро с левова равностойност
25 631,15 лв., представляваща стойността на
паричния превод, с който е закупено право на
ползване на недвижимия имот от Елмас Донева
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и респективно на собственост в полза на сина є
Руслан Маникатов, а именно: магазин № 5А по
нотариален акт на партерния етаж на сградата,
броено от запад на изток, в южното крило на
пасажа на „Базара“, представляващ източната
реално обособена част от бивш магазин № 5, съставляващ самостоятелен обект в сграда с предназначение – за търговска дейност, с идентификатор
№ 68134.101.97.2.105, със застроена площ 7,38 кв.м,
при съседи на същия етаж: самостоятелен обект
с идентификатор 68134.101.97.2.1 и самостоятелен
обект с идентификатор 68134.101.97.2.15, под обекта:
няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.101.97.2.9, заедно с прилежащите му
избено помещение в сутерена, намиращо се под
магазина, представляващо източната половина от
бившето мазе към магазин № 5, при съседи: мазе
на магазин № 6, „Ловно-рибарски съюз“, коридор
на пасажа и мазе към магазин № 5Б, както и
1/2 от 3,5/419 идеални части от общите части на
сградата и правото на собственост върху дворното
място, в което е построена сградата, съставляващо урегулиран поземлен имот с идентификатор
68134.101.97, с площ 428 кв. м, при съседи: поземлен имот с идентификатор 68134.101.96, поземлен
имот с идентификатор 68134.101.91, поземлен
имот с идентификатор 68134.101.90, поземлен
имот с идентификатор 68134.101.89, 68134.101.98,
68134.101.104, стар идентификатор – поземлен
имот 4 от кв. 392 по плана на гр. София, местност Центъра, бул. Витоша; недвижимият имот
е придобит на 19.04.2011 г. с нотариален акт за
учредяване право на ползване и продажба на недвижим имот № 47, том I, peг. № 894, дело № 42
от 2011 г. на нотариус с peг. № 077 в Нотариалната
камара, вписан в Службата по вписвания – София,
под акт № 21, том XXXVII, дело № 7854/2011 г.,
вх. peг. № 15071 от 19.04.2011 г., и е отчужден на
29.04.2014 г. с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижими имоти № 31, том I-A, peг. № 6342,
дело № 25 от 29.04.2014 г., вписан в Службата по
вписвания – София, под акт № 188, том 47, дело
№ 15702, вх. peг. № 20115 от 29.04.2014 г.;
– сумата 11 372,76 лв., представляваща непреобразуваната част от получени средства по
разплащателна сметка в левове № 12650171, открита на 24.08.2006 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, във
ФЦ Калоян, РЦ София Запад, с титуляр Елмас
Димитрова Донева, след приспадане на разход
за заплащане на битови услуги;
– сумата 975,50 лв., представляваща непреобразуваната част от получен входящ превод от
друга сметка на проверяваното лице по разплащателна сметка в левове № 12650171, открита
на 24.08.2006 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, във ФЦ
Калоян, РЦ София Запад, с титуляр Елмас Димитрова Донева;
– сумата 1695,83 лв., представляваща непреобразувана част от паричен превод за закупуване на
недвижим имот, получен по разплащателна сметка
в левове № 12650171, открита на 24.08.2006 г. в
„Банка ДСК“ – ЕАД, във ФЦ Калоян, РЦ София
Запад, с титуляр Елмас Димитрова Донева;
– сумата 35,86 евро с левова равностойност
70,14 лв., представляваща непреобразувани в
друго имущество преводи от Руслан Ивелинов
Маникатов и Цветелина Димитрова Шиндарова по разплащателна сметка в евро № 23135170,
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открита на 30.11.2015 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
във филиал The Mall, РЦ София Изток, с титуляр
Елмас Димитрова Донева;
– сумата 1600 евро с левова равностойност
3129,33 лв., представляваща непреобразуваната
в друго имущество вноска по срочен депозит от
9.11.2017 г. по блокажна сметка в евро № BG29
RZBB 9155 6404 5133 05, открита на 4.01.2018 г.
в „Райфайзенбанк България“ – ЕА Д, в офис
София 5, с титуляр Елмас Димитрова Донева;
– сумата 2500 евро с равностойност 4889,58 лв.,
п р едс т а в л я в а щ а неп р е о б р а з у в а н и в д ру г о
имуществ о вноски на каса по разплащателна
сметка в евро № 23135170, открита на 30.11.2015 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, във филиал The Mall, РЦ
София Изток, и закрита на 11.01.2016 г., с титуляр
Елмас Димитрова Донева;
– сумата 54 239,80 евро с левова равностойност
106 083,83 лв., представляваща непреобразуваната
част от вноски на каса от титуляря по срочен
депозит в евро № 23409050, открит на 21.03.2016 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, във филиал The Mall, РЦ
София Изток, с титуляр Елмас Димитрова Донева;
– сумата 1500 лв., представляваща непреобразуваната в друго имущество вноски на каса по
спестовен влог в левове № BG89 PIRB 7424 4605
5132 00, открит на 24.11.2015 г. в „Банка Пиреос
България“ – АД, в клон София – Красно село, и
закрит на 23.12.2015 г., с титуляр Елмас Димит
рова Донева;
– сумата 14 780 лв., представляваща непреобразуваната в друго имущество вноски на каса
от проверяваното лице по спестовен влог в левове № BG44 PIRB 7424 4605 6035 41, открит на
22.02.2016 г. в „Банка Пиреос България“ – АД, в
клон София – Красно село, и закрит на 8.02.2017 г.,
с титуляр Елмас Димитрова Донева;
– сумата 6024 лв., представляваща непреобразуваната в друго имущество вноски на каса
от проверяваното лице по сметка за депозит в
левове № BG20 PIRB 7424 4605 9862 50, открит
на 7.04.2017 г. в „Банка Пиреос България“ – АД,
в клон София – Красно село, с титуляр Елмас
Димитрова Донева;
– су мата 15 623,81 евро с равностойност
30 557,58 лв., представляваща непреобразуваната
част от постъпили средства от проверяваното лице
по 3-месечен стандартен депозит в евро № BG33
UNCR 7000 2521 5221 39, открит на 28.03.2014 г.
в „УниКреди т Булба нк“ – А Д, и за к ри т на
7.02.2017 г., с титуляр Елмас Димитрова Донева;
– су мата 65 551,40 евро с равностойност
128 207,39 лв., представляваща непреобразуваната
част от постъпили средства от проверяваното лице
по 3-месечен депозит „Флекси“ в евро № BG75
UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 5.04.2016 г.
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Елмас
Димитрова Донева;
– сумата 14 300 евро с левова равностойност
27 968,37 лв., представляваща непреобразувана
част от вноски на каса по срочен депозит в
евро № BG38 BPBI 7940 2477 6058 01, открит на
2.09.2016 г. в „Юробанк България“ – АД, в клон
София и закрит на 8.02.2017 г., с титуляр Елмас
Димитрова Донева;
– сумата 72 765,44 евро с левова равностойност
142 316,83 лв., представляваща непреобразувани
вноски от Пенка Златкова Димитрова и получен
паричен превод от Руслан Ивелинов Маникатов
по срочен депозит в евро № 23409050, открит на
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21.03.2016 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, във филиал
The Mall, РЦ София Изток, с титуляр Елмас
Димитрова Донева;
– сумата 2813,50 лв., представляваща непреобразувани вноски от Пенка Златкова Димитрова
и Илиян Димитров Донев по спестовен влог в
левове № BG44 PIRB 7424 4605 6035 41, открит на
22.02.2016 г. в „Банка Пиреос България“ – АД, в
клон София – Красно село, и закрит на 8.02.2017 г.,
с титуляр Елмас Димитрова Донева;
– сумата 5558 лв., представляваща непреобразувани вноски от Пенка Златкова Димитрова и
Руслан Ивелинов Маникатов по сметка за депозит
в левове № BG20 PIRB 7424 4605 9862 50, открита
на 7.04.2017 г. в „Банка Пиреос България“ – АД,
в клон София – Красно село, с титуляр Елмас
Димитрова Донева;
– сумата 2000 евро с равностойност 3911,66 лв.,
представляваща непреобразувана част от постъпил
входящ превод от Руслан Ивелинов Маникатов
по сметка за депозит в евро № BG18 PIRB 9170
4606 1679 67, открита на 28.09.2017 г. в „Банка
Пиреос България“ – АД, в клон София – Дъ Мол,
с титуляр Елмас Димитрова Донева;
– с у м а т а 17 10 0 е в р о с р а в н о с т о й н о с т
33 444,69 лв., представляваща непреобразуваната
част от постъпили средства от Руслан Ивелинов
Маникатов по многофакторен спестовен влог в
евро BG63 UNCR 7000 4521 1791 21, открит на
24.10.2013 г. и закрит на 28.03.2014 г., с титуляр
Елмас Димитрова Донева;
– су мата 39 450,70 евро с равностойност
77 159,64 лв., представляваща непреобразуваната
част от постъпили средства от Руслан Ивелинов
Маникатов по 3-месечен стандартен депозит в
евро № BG33 UNCR 7000 2521 5221 39, открит
на 28.03.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, и
закрит на 7.02.2017 г., с титуляр Елмас Димит
рова Донева;
– сумата 800 евро с левова равностойност
1564,66 лв., представляваща непреобразуваната
част от постъпили средства от Пенка Златкова
Димитрова по 3-месечен стандартен депозит в
евро № BG33 UNCR 7000 2521 5221 39, открит
на 28.03.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, и
закрит на 7.02.2017 г., с титуляр Елмас Димит
рова Донева;
– сумата 3665 евро с равностойност 7168,12 лв.,
представляваща непреобразуваната част от постъпили средства от Руслан Ивелинов Маникатов
по 3-месечен депозит „Флекси“ в евро № BG75
UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 5.04.2016 г.
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Елмас
Димитрова Донева;
– сумата 3700 евро с левова равностойност
7236,56 лв., представляваща непреобразуваната
част от постъпили средства от Пенка Златкова
Димитрова по 3-месечен депозит „Флекси“ в
евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит
на 5.04.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Елмас Димитрова Донева;
– сумата 728,35 евро с левова равностойност
1412,09 лв., представляваща непреобразуваната
част от натрупана лихва по 3-месечен стандартен
депозит в евро № BG33 UNCR 7000 2521 5221 39,
открит на 28.03.2014 г. и закрит на 7.02.2017 г. в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Елмас
Димитрова Донева;
– сумата 2010 евро с равностойност 3931,22 лв.,
представляваща непреобразувана вноска от трето
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лице Веселин Василев по срочен депозит в евро
№ 23409050, открит на 21.03.2016 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, във филиал The Mall, РЦ София
Изток, с титуляр Елмас Димитрова Донева;
– сумата 43 299,91 лв., представляваща непреобразувана вноска от трето лице Веселин Василев
по спестовен влог в левове № BG44 PIRB 7424
4605 6035 41, открит на 22.02.2016 г. в „Банка
Пиреос България“ – АД, в клон София – Красно
село, и закрит на 8.02.2017 г., с титуляр Елмас
Димитрова Донева;
– сумата 6145 евро с левова равностойност
12 018,58 лв., представляваща непреобразуваната
част от постъпили средства от Веселин Георгиев Василев по 3-месечен депозит „Флекси“ в
евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит
на 5.04.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Елмас Димитрова Донева;
– сумата 10 550 евро с левова равностойност
20 634,01 лв., представляваща непреобразувана
част от получен входящ превод от срочен депозит
в евро № BG11 BPBI 7940 2477 6058 02, открит на
8.02.2017 г. в „Юробанк България“ – АД, в клон
София, и закрит на 10.02.2017 г., с титуляр Елмас
Димитрова Донева;
– сумата 247 065 евро с левова равностойност
483 217,13 лв., представляваща входящи преводи
от сметки на проверяваното лице в чужбина по
разплащателна сметка в евро № BG60 RZBB
9155 1434 0563 04, открита на 5.02.2010 г. в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, в офис София 6 и
закрита на 21.11.2013 г., с титуляр Руслан Ивелинов
Маникатов – син на Елмас Димитрова Донева;
- сумата 19 230 евро с левова равностойност
37 610,61 лв., представляваща входящи преводи
от сметки на проверяваното лице в чужбина по
разплащателна сметка в евро № BG98 RZBB 9155
1468 8305 08, открита на 6.03.2008 г. в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, в офис Шумен 2 и
закрита на 1.06.2011 г., с титуляр Пенка Златкова
Димитрова – майка на Елмас Димитрова Донева;
– сумата 80 500,08 евро с левова равностойност 157 444,47 лв., представляваща размера на
погасителните вноски по ипотечния кредит в
периода 7.09.2009 г. – 5.12.2017 г. по разплащателна
сметка в евро № BG33 RZBB 9155 1404 5133 06,
открита на 19.02.2007 г. в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, в офис Шумен 2, с титуляр Елмас
Димитрова Донева;
– сумата 123 590,95 евро с левова равностойност
241 722,88 лв., представляваща непреобразуваната
част от постъпилите парични средства, които не са
били разходени за погасителни вноски по ипотечен
кредит по разплащателна сметка в евро № BG33
RZBB 9155 1404 5133 06, открита на 19.02.2007 г.
в „Райфайзенбанк България“ – ЕА Д, в офис
Шумен 2, с титуляр Елмас Димитрова Донева;
– сумата 2205,76 лв., представляваща непреобразуваната част от получените преводи от
Руслан Ивелинов Маникатов чрез системата за
бързо разплащане „Изипей“ – АД;
– сумата 3006,64 лв., представляваща непреобразуваната част от получените преводи от
Пенка Златкова Димитрова чрез системата за
бързо разплащане „Изипей“ – АД;
– сумата 64 231,61 лв., представляваща непреобразуваната част от получените преводи от
Цветелина Димитрова Шиндарова чрез системата
за бързо разплащане „Изипей“ – АД;
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– сумата 68 715,60 евро с левова равностойност
134 396,03 лв., представляваща непреобразуваната
част от получените преводи от Руслан Ивелинов
Маникатов за периода 2012 г. – 2017 г. чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“;
– сумата 16 168 евро с левова равностойност
31 621,86 лв., представляваща непреобразуваната
част от получените преводи от Пенка Златкова
Димитрова за периода 2010 г. – 2017 г. чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“;
– сумата 5774 евро с левова равностойност
11 292,96 лв., представляваща непреобразуваната
част от наредените преводи от Кипър от Пенка
Златкова Димитрова за периода 2013 г. – 2015 г.
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“;
– сумата 24 680,50 евро с левова равностойност
48 270,86 лв., представляваща непреобразуваната
част от получените преводи от Цветелина Димитрова Шиндарова за периода 2016 г. – 2017 г.
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“ – АД;
– сумата 4274,35 евро с левова равностойност
8359,90 лв., представляваща непреобразуваната
част от получените преводи от Елмас Димитрова
Донева за периода 2014 г. – 2015 г. чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“ – АД.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху описаните суми и имоти най-късно в първото заседание
по делото, насрочено за 13.04.2022 г. от 10 ч.
218
Шуменският окръжен съд на основание чл. 153,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 489/2019 г. по искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество срещу:
Валентина Вескова Христова с постоянен адрес:
гр. Шумен, област Шумен, бул. Велики Преслав
№ 12, ет. 5, ап. 25, Станислав Иванов Христов
с постоянен адрес: гр. Шумен, област Шумен,
бул. Велики Преслав № 12, ет. 5, ап. 25, и Веселин
Станиславов Иванов с постоянен адрес: гр. Шумен, област Шумен, бул. Велики Преслав № 12,
ет. 5, ап. 25, с което на основание чл. 153, ал. 1 от
ЗПКОНПИ и Решение № 3008 от 4.12.2019 г. на
КПКОНПИ е предявено искане да бъде постановено решение за отнемане в полза на държавата
на следното имущество на стойност 189 107,98 лв.:
I. От Валентина Вескова Христова и Станислав
Иванов Христов на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във
вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № Н1056ВН, дата на п ър в он ач а л н а р ег ис т р а ц и я 3 0.05.19 95 г., р а м а
№ WVWZZZ1HZSW530914, двигател – без номер.
Пазарна оценка към настоящия момент – 450 лв.
– Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц
250“, рег. № Н4419ВК, дата на първоначална регистрация 7.05.1998 г., рама № WDB2021881F746868,
двигател № 60596012026766. Пазарна оценка към
настоящия момент – 1600 лв.
II. От Валентина Вескова Христова на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер на 5204,30 лв., представ
ляваща погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка в левове с IBAN BG23 BPBI
7946 1060 6678 01 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Валентина Вескова Христова.
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– Сумата в размер на 3624,63 лв., представ
ляваща погасителни вноски по кредитна карта в
левове с № 5414946606678025 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Валентина Вескова Христова.
– Сумата в размер на 36 лв., представл яваща
вноски на каса по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG80 PRCB 9230 1031 3302 11 в „ПроКредит Банк България“ – ЕАД, с титуляр Валентина
Вескова Христова.
– Сумата в размер на 570,53 лв., представ
ляваща погасителни вноски по кредити по разплащателна сметка в левове с IBAN BG80 PRCB 9230
1031 3302 11 в „ПроКредит Банк България“ – ЕАД,
с титуляр Валентина Вескова Христова.
– Сумата в размер на 50 109,20 лв., представ
ляваща погасителни вноски по лизингов договор
със „Софавто“ – ООД.
– Сумата в размер на 4000 лв., представл яваща
допълнителна парична вноска от собственика в
капитала на „Симона – Мони“ – ЕООД.
III. От Станислав Иванов Христов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер на 630 лв., представл яваща
наем, изплатен от „НТЦ Транс“ – ООД, за отдаден
под наем камион.
– Сумата в размер на 1300 лв., представл яваща
вноски на каса по разплащателна сметка в левове
с № 854151013161712 в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Станислав Иванов Христов.
– Сумата в размер на 400 лв., представл яваща
получени средства от трети лица без законно
основание по разплащателна сметка в левове с
№ 854151013161712 в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Станислав Иванов Христов.
– Сумата в размер на 10 261,78 лв., представ
ляваща вноски на каса по картова сметка в
левове с IBAN BG26 RZBB 9155 1004 6354 91 в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Станислав Иванов Христов.
– Сумата в размер на 62 171,99 лв., представ
ляваща получени средства от трети лица без
законно основание по картова сметка в левове
с IBAN BG26 RZBB 9155 1004 6354 91 в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Станислав
Иванов Христов.
– Сумата в размер на 1959 лв., представл яваща
предоставен заем по картова сметка в левове с
IBAN BG26 RZBB 9155 1004 6354 91 в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Станислав
Иванов Христов.
– Сумата в размер на 4390,86 лв., представ
ляваща погасителни вноски по кредити по разплащателна сметка в левове с IBAN BG26 BPBI
7946 1061 1639 02 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Станислав Иванов Христов.
– Сумата в размер на 11,74 лв., представл яваща
погасителни вноски по кредит по разплащателна
сметка в евро с IBAN BG35 BPBI 7946 1461 1639
01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Станислав Иванов Христов.
– Сумата в размер на 7025,91 лв., представ
ляваща погасителни вноски по кредити по разплащателна сметка в левове с IBAN BG53 BPBI
7946 1061 1639 01 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Станислав Иванов Христов.
– Сумата в размер на 31 203,22 лв., представ
ляваща погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка в CHF с IBAN BG88 BPBI
7946 1361 1639 01 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Станислав Иванов Христов.

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

– Сумата в размер на 1259,30 лв., представ
ляваща вноски на каса по разплащателна сметка
в евро с IBAN BG91 PRCB 9230 1442 1346 16 в
„ПроКредит Банк България“ – ЕАД, с титуляр
Станислав Иванов Христов.
– Сумата в размер на 2536,90 лв., представ
ляваща погасителни вноски по паричен кредит,
съгласно договор PLUS-01305711/04.12.2008 г.,
отпуснат от „БНП Париба Пърсънъл Файненс
С.А. – клон България“ – ЕА Д, на Станислав
Иванов Христов.
IV. От Веселин Станиславов Иванов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 3 и с чл. 141
от ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер на 143,62 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG58 RZBB 9155 1006 7383 60 в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Веселин Станиславов Иванов.
– Сумата в размер на 219 лв., представляваща
получени средства от трети лица по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG58 RZBB 9155 1006
7383 60 в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с
титуляр Веселин Станиславов Иванов.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху описаните суми и имоти най-късно в първото заседание
по делото, насрочено за 28.04.2022 г. от 14 ч.
182
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 136/2020 г. по искова молба на
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Фадлия Басри Исмаил с постоянен
адрес: с. Изгрев, община Венец, област Шумен,
ул. Лудогорие № 73, и настоящ адрес: гр. София,
ул. Одеса № 16, и Исмаил Хюсеин Исмаил с постоянен адрес: с. Изгрев, община Венец, област
Шумен, ул. Лудогорие № 73, и настоящ адрес:
гр. София, ул. Одеса № 16, с което на основание
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и Решение № 802 от
13.05.2020 г. на КПКОНПИ е предявено искане
да бъде постановено решение за отнемане на
следното имущество на стойност: 111 875 лв.,
както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Фадлия Басри
Исмаил и Исмаил Хюсеин Исмаил с цена на иска
91 818,46 лв.:
– Сумата в размер на 35 843,46 лв., представ
ляваща внесени и изтеглени през 2010 г. от банкова сметка № 12287105 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Фадлия Басри Исмаил, и спестовен
влог № 17421896 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Исмаил Хюсеин Исмаил, парични средства,
непреобразувани в друго имущество.
– Сумата в размер на 53 837 лв., представляваща внесени и изтеглени през 2011 г. от банкова сметка № 12287105 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Фадлия Басри Исмаил, и спестовен
влог № 17421896 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Исмаил Хюсеин Исмаил, парични средства,
непреобразувани в друго имущество.
– Сумата в размер на 1726 лв., представляваща внесени и изтеглени през 2012 г. от банкова
сметка № 12287105 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Фадлия Басри Исмаил, и спестовен влог

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

№ 17421896 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Исмаил Хюсеин Исмаил, парични средства, непреобразувани в друго имущество.
– Сумата в размер на 412 лв., представляваща внесени и изтеглени през 2013 г. от банкова
сметка № 12287105 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Фадлия Басри Исмаил, парични средства,
непреобразувани в друго имущество.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141
и 149 от ЗПКОНПИ от Фадлия Басри Исмаил и
Исмаил Хюсеин Исмаил с цена на иска 20 056,54 лв.:
– Сумата в размер на 10 556,54 лв., представляваща равностойността на извършени през 2010 г.
разходи за СМР на недвижими имоти, намиращи
се в с. Изгрев, ул. Лудогорие № 71 и № 73.
– Сумата в размер на 9500 лв., представляваща равностойността на извършени през 2011 г.
разходи за СМР на недвижими имоти, намиращи
се в с. Изгрев, ул. Лудогорие № 71 и № 73.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху описаните суми най-късно в първото заседание по
делото, насрочено за 13.04.2022 г. от 14 ч.
184
Шуменският окръжен съд на основание чл. 153,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 254/2021 г. по искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество срещу
Емел Фикрет Чоген, постоянен и настоящ адрес:
Шумен, бул. Мадара № 21, ет. 1, ап. 1, с което на
основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и Решение
№ 1638 от 16.06.2021 г. на КПКОНПИ е предявено
искане да бъде постановено решение за отнемане
в полза на държавата на сумата 100 686,38 лв.,
представляваща равностойността на намерените и
иззети парични средства от Емел Фикрет Чоген,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1, чл. 141 и 147 от ЗПКОНПИ. Съдът указва
на заинтересованите лица, че могат да предявят
своите претенции върху описаните суми найкъсно в първото заседание по делото, насрочено
за 27.04.2022 г. от 14 ч.
186

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Со
фийско киноложко дружество – СКД“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.02.2022 г. от 10 ч. в София, бул. Витоша
№ 31 – 33, при следния дневен ред: 1. промяна
в наименованието на сдружение „Софийско киноложко дружество – СКД“; 2. промяна на адреса на управление на сдружението; 3. промяна
в целите на сдружение „Софийско киноложко
дружество – СКД“; 4. промяна в средствата за
постигане на целите на сдружението; 5. освобождаване на председателя и членовете на управителния съвет на сдружението и освобождаването
им от отговорност за дейността им в това им
качество; 6. избиране на нов председател и нови
членове на управителния съвет; 7. приемане на
нов устав на сдружение „Софийско киноложко
дружество – СКД“; 8. други. На основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще
се проведе същия ден от 11 ч., на същото място и
при обявения дневен ред независимо от броя на
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явилите се членове на сдружението. Писмените
материали за общото събрание са на разположение на членовете на адреса на управление на
сдружението в София, ул. Яворец № 13, всеки
работен ден от 10 до 17 ч. Регистрацията на членовете започва един час преди обявения час на
събранието. Всички членове или упълномощени
техни представители представят при регистрацията лична карта, а пълномощниците – и писмено
нотариално заверено пълномощно, съдържащо
пълни данни от личната карта на упълномощителя, точките по дневния ред и указания за
начина на гласуване.
121
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална асоциация на
зайцевъдите“, София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
28.02.2022 г. (понеделник) от 11 ч. в Земеделския
институт – Стара Загора, в заседателната зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
„Националната асоциация на зайцевъдите“ през
2021 г.; 2. избор на председател и управителен
съвет на НАЗ; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден, на същото място един
час по-късно при същия дневен ред.
128
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Шейни клуб „Искър“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от
4.01.2022 г. на УС свиква общо събрание на членовете на сдружението на 27.03.2022 г. в 18 ч. в
София на адрес: кв. Изток (община „Изгрев“),
ул. Самоков № 3, бл. 3, ет. 10, ап. 47, при следния дневен ред: 1. отчет за работата на УС за
дейността на клуба за 2020 и 2021 г.; 2. приемане
на годишен финансов отчет на сдружението за
2020 и 2021 г.
122
1. – Управителният съвет на сдружение „Българското медицинско сдружение по хематология“,
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на 8.03.2022 г. от 10 ч.
на адрес: София, п.к. 1756, р-н „Студентски“,
ул. Пловдивско поле № 6, ет. 5, конферентна зала,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение
за членството на БМСХ в сдружение с нестопанска цел „Съвместна Онкологична Национална
Мрежа (СОНМ)“; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред.
153
1. – Управителният съвет на СНЦ „За гражданско управление“ – Казанлък, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 30, ал. 2 от устава и свое
решение свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 21.03.2022 г. от 16 ч. в малката
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зала на хотел-ресторант „Чифлика“ – Казанлък,
а при липса на изискуемия кворум за приемане
на решения събранието ще започне своята работа
един час по-късно от 17 ч. и ще приеме решения
независимо от броя на явилите се членове, при
следния дневен ред: 1. приемане на представените
от ликвидатора: баланс към датата на приключване на ликвидацията на СНЦ „За гражданско
управление“ – 1.07.2021 г.; пояснителен доклад
към баланса и отчет на ликвидатора Станимир
Паунов Караджов; 2. приемане на решение за
освобождаване от отговорност на ликвидатора
Станимир Паунов Караджов и прекратяване на
дейността му като ликвидатор на сдружението; 3.
приемане на решение за заличаване на СНЦ „За
гражданско управление“ като юридическо лица с
нестопанска цел, което обстоятелство да се впише
в Агенцията по вписванията; 4. обсъждане на
задължителните въпроси по закон, отнасящи се
до разпределение на имуществото на сдружението
и за предаване на разплащателните ведомости на
НОИ след приключване на ликвидацията.
221
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за извършване на дейност в
обществена полза „Развъдна организация Мутон
Шароле България“ – Кърджали, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 1.03.2022 г. от 11 ч. в Земеделския
институт – Стара Загора, в заседателната зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на СНЦ „Развъдна организация Мутон Шароле
България“ през 2021 г.; 2. избор на председател
и управителен съвет на СНЦ „Развъдна организация Мутон Шароле България“; 3. Разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място един час по-късно при същия
дневен ред.
129
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Шанс за
всички – гр. Радомир“, на основание чл. 26, ал. 1
от ЗЮЛНЦ, чл. 21 от устава и решение на управителния съвет свиква общо събрание на 28.03.2022 г.
в 11,30 ч., в Радомир, ул. Кюстендилска № 27,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на управителния съвет и на финансовия отчет на сдружението; 2. освобождаване
на членове на общото събрание на сдружението
по тяхно писмено искане; 3. приемане на нови
членове на общото събрание на сдружението; 4.
приемане на промени в устава на сдружението;
5. избор на управителен съвет на сдружението
и председател на управителния съвет; 6. разни.
Материалите за общото събрание се намират на
адреса на управление на сдружението в рамките
на работния ден от 8 до 17 ч.
168
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