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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 27 май 2022 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни фондове
 Закон за ратифициране на Второто
изменение на Меморандума за разбирателство между Министерството
на отбраната на Република България,
Министерството на отбраната на
Република Естония, Министерството
на отбраната на Република Финландия, правителството на Република
Унгария, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството
на отбраната на Кралство Норвегия,
министъра на националната отбрана
на Република Полша, правителството
на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, правителството на Кралство Швеция и
Департамента по отбрана на Съединените американски щати относно
способности за стратегически въздушни превози
 Закон за ратифициране на Стандарт
ното споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН
(UNODC), Центъра за корпоративни
приложения – Виена (EAC-VN), и Държавна агенция „Национална сигурност“ – Република България, за предоставяне на услуги за информационнокомуникационни технологии, свързани с
инсталирането и поддръжката на приложението на ООН goAML, подписано на
9 декември 2020 г. за Държавна агенция
„Национална сигурност“ и на 18 февруари 2021 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН
 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството

2

2

на Република Финландия за прекратяването на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Финландия
за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 3 октомври 1997 г.
в Пловдив, сключено чрез размяна на
ноти на 4 ноември 2021 г.
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 Решение за задължаване на Сметната палата да внесе в Народното
събрание окончателен одитен доклад
за съответствие при сключването
и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна
инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за
събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа от началото на проектирането на системата
до края на 2020 г.
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 Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Стоян Таслаков и Никола Димитров към заместник министър-председателя по ефективно
управление Калина Константинова
относно състоянието на „Български пощи“ – ЕАД – неизплатените заплати на служителите и хакерската
атака
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Конституционен съд
 Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за организацията на
дейността на Конституционния съд
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Министерски съвет

3

 Постановление № 90 от 20 май
2022 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване
за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
 Постановление № 91 от 20 май 2022 г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството
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С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

на образованието и науката за 2022 г.
за закупуване на училищни автобуси
 Постановление № 92 от 20 май
2022 г. за изменение на Наредбата
за единните държавни изисквания
за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“,
приета с Постановление № 75 на
Министерския съвет от 1996 г.

ВЕСТНИК

Министерство
на околната среда и водите
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 Споразумение по оценка на въздей
ствието върху околната среда (ОВОС)
и стратегическа екологична оценка
(СЕО) в трансграничен контекст между Министерството на околната среда и водите на Република България
и Министерството на защитата на
околната среда на Република Сърбия
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 135
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, приет
от 47-ото Народно събрание на 18 май 2022 г.
Издаден в София на 25 май 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(обн., ДВ, бр. 101 от 2015 г.; изм., бр. 43 и 74 от
2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 2 от 2018 г.,
бр. 29 и 94 от 2019 г. и бр. 13 и 52 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 3 думите „министъра на
икономиката“ се заменят с „министъра на
иновациите и растежа“.
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Централното координационно звено
изпълнява задачите по чл. 123, параграф 8
от Регламент (ЕС) № 1303/2013.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Централното координационно звено
може да бъде организирано в администра-

цията на Министерския съвет, в рамките
на спец иа л изи ра ната а д м и н ис т ра ц и я на
Министерството на финансите или на друго
министерство.“
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 18 май 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
3074

УКАЗ № 136
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Второто изменение
на Меморандума за разбирателство между
Министерството на отбраната на Република
България, Министерството на отбраната на
Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия, правителството
на Република Унгария, Министерството на
националната отбрана на Република Литва,
министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство
Норвегия, министъра на националната отбрана
на Република Полша, правителството на Румъния, Министерството на отбраната на Република
Словения, правителството на Кралство Швеция
и Департамента по отбрана на Съединените
американски щати относно способности за
стратегически въздушни превози, приет от
47-ото Народно събрание на 18 май 2022 г.
Издаден в София на 25 май 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

ЗАКОН

приложения – Виена (EAC-VN), и Държавна
агенция „Национална сигурност“ – Република
България, за предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии,
свързани с инсталирането и поддръжката на
приложението на ООН goAML, подписано на
9 декември 2020 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“ и на 18 февруари 2021 г.
за Службата по наркотиците и престъпността
на ООН, приет от 47-ото Народно събрание
на 18 май 2022 г.
Издаден в София на 25 май 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

Ч лен единс твен. Рат ифиц и ра Вт оро т о
изменение на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната
на Република Българи я, Министерството
на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република
Финландия, правителството на Република
Унгария, Министерството на националната
отбрана на Република Литва, минист ъра
на отбраната на Кра лство Ни дерлан ди я,
Министерството на отбраната на Кралство
Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, правителството
на Румъния, Министерството на отбраната
на Република Словения, правителството на
Кралство Швеция и Департамента по отбрана
на Съединените американски щати относно
способнос т и за с т рат ег и ческ и въ зд у ш н и
превози, подписано от българска страна на
1 септември 2020 г. в София.

за ратифициране на Стандартното споразумение за нивото на обслужване меж ду
Службата по наркотиците и престъпността
на ООН (UNODC), Центъра за корпоративни
приложения – Виена (EAC-VN), и Държавна
агенция „Национална сигурност“ – Република България, за предоставяне на услуги за
информационно-комуникационни технологии,
свързани с инсталирането и поддръжката на
приложението на ООН goAML, подписано
на 9 декември 2020 г. за Държавна агенция
„Национална сигурност“ и на 18 февруари
2021 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН

за ратифициране на Второто изменение на
Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република
България, Министерството на отбраната
на Реп ублик а Ес тони я, Минис терс твото
на отбраната на Реп ублика Фин ланди я,
правителството на Република Унгария, Министерството на националната отбрана на
Република Литва, министъра на отбраната
на Кралство Нидерландия, Министерството
на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република
Полша, правителството на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, правителството на Кралство Швеция
и Департамента по отбрана на Съединените
американски щати относно способности за
стратегически въздушни превози

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 18 май 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
3088

УКАЗ № 137
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Стандартното
споразумение за нивото на обслужване между
Службата по наркотиците и престъпността
на ООН (UNODC), Центъра за корпоративни

ЗАКОН

Чл. 1. Ратифицира Стандартното споразумение за нивото на обслужване меж ду
Службата по наркотиците и престъпността
на ООН (UNODC), Центъра за корпоративни
приложения – Виена (EAC-VN), и Държавна
агенция „Национална сигурност“ – Република
България, за предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии,
свързани с инсталирането и поддръжката на
приложението на ООН goAML, подписано
на 9 декември 2020 г. за Държавна агенция
„Национална сигурност“ и на 18 февруари
2021 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН.
Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25,
ал. 2 от Закона за международните договори
на Република България споразумението по
чл. 1 да не се обнародва в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 18 май 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
3089

УКАЗ № 138
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между правителството на Република България
и правителството на Република Финландия за
прекратяването на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за насърчаване
и защита на инвестициите, подписан на 3
октомври 1997 г. в Пловдив, сключено чрез
размяна на ноти на 4 ноември 2021 г., приет
от 47-ото Народно събрание на 18 май 2022 г.
Издаден в София на 25 май 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
п ра ви те лс твото на Реп у блик а Бъ лгари я
и правителството на Република Финландия за прекратяването на Договора между
правителството на Република България и
правителството на Република Финландия
за насърчаване и защита на инвестициите,
подписан на 3 октомври 1997 г. в Пловдив,
сключено чрез размяна на ноти на 4 ноември 2021 г.
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Република
Финландия за прекратяването на Договора
между правителството на Република България
и правителството на Република Финландия
за насърчаване и защита на инвестициите,
подписан на 3 октомври 1997 г. в Пловдив,
сключено чрез размяна на ноти на 4 ноември 2021 г.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 18 май 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
3090

РЕШЕНИЕ

за задължаване на Сметната палата да внесе
в Народното събрание окончателен одитен
доклад за съответствие при сключването и
изпълнението на договорите за обществени
поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“
във връзка с проектирането, изграждането и
експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканска
пътна мрежа от началото на проектирането
на системата до края на 2020 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България,

ВЕСТНИК
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чл. 84, ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание и чл. 62,
ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за
Сметната палата
РЕШИ:
1. Сметната палата да внесе в Народното събрание окончателен одитен доклад по
извършен одит за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за
обществени поръчк и на А генци я „Пътна
инфраструктура“ във връзка с проектирането, изг ра ж дането и експлоатаци ята на
електронна система за събиране на такси
за ползване на републиканска пътна мрежа
от началото на проектирането на системата
до края на 2020 г.
2. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния одитен доклад е до
15 юни 2022 г.
Решението е прието от 47-ото Народно
събрание на 18 май 2022 г. и е подпечатано с офиц иа лни я печат на Народно т о
събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
3075

РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на
народните представители Стоян Таслаков
и Никола Димитров към заместник министър-председателя по ефективно управление
Калина Константинова относно състоянието
на „Български пощи“ – ЕАД – неизплатените заплати на служителите и хакерската
атака
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 101, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Възлага на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото
управление на „Български пощи“ – ЕА Д,
за периода от 1 януари 2019 г. до 30 април
2022 г.
2. Извършването на одита да започне от 23
май 2022 г. и срокът за внасяне в Народното
събрание на окончателния доклад на Сметната
палата е 29 август 2022 г.
Решението е прието от 47-ото Народно
събрание на 20 май 2022 г. и е подпечатано с офиц иа лни я печат на Народно т о
събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
3182
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ДЪРЖАВЕН

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на дейността
на Конституционния съд (обн., ДВ, бр. 106
от 1991 г.; попр., бр. 3 от 1992 г.; изм. и доп.,
бр. 35 от 1999 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 71 от
2012 г., бр. 50 от 2014 г., бр. 14 и 16 от 2016 г.,
бр. 9 от 2019 г.; доп., бр. 30 от 2020 г.; изм. и
доп., бр. 17 и 91 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 думата „статут“ се заменя
със „статус“.
§ 3. В чл. 7 ал. 9 се отменя.
§ 4. Член 7б се изменя така:
„Чл. 7б. На съдиите с изтекъл мандат се
издава служебна карта по образец, утвърден
от председателя, осигуряваща им свободен
достъп до сградата на Конституционния съд.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „синдикални организации
и сдружения“ се заличават.
2. В ал. 3 думата „развиват“ се заменя с
„упражняват“.
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„В дирекциите могат да се създават отдели.“
2. В ал. 3:
а) в изречение първо думите „от председателя на съда“ се заменят със „с акта по
чл. 14, ал. 5“;
б) в изречение второ думите „началник
кабинет“ се заменят с „началникът на кабинета“, след думата „дирекции“ се поставя
запетая и се добавя „началниците на отдели“.
§ 7. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Председателят информира периодично съдиите от Конституционния съд за
съставянето, изпълнението и отчитането на
бюджета.“
§ 8. В чл. 16, ал. 1, т. 2 след думите „на
законите и“ се добавя „на“.
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст думата „написано“ се
заличава;
б) в т. 2 след думата „искането“ точката се
заменя с точка и запетая, а думата „Когато“
се заменя с „когато“;
в) в т. 4 думата „върху“ се заменя с „на“.
2. В ал. 4 думата „върху“ се заменя с „на“,
а думата „то“ се заличава.
3. В ал. 6 думата „Конституционния“ се
заменя с „Конституционен“.
4. В ал. 7 думите „представя в канцеларията“ се заменят с „подава в деловодството“.

ВЕСТНИК
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§ 10. В чл. 19, ал. 3 след думата „съд“ се
добавя „или докладчикът“ и думата „през“ се
заменя с „в хода на“.
§ 11. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в 20-дневен срок от образуването на делото“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 12. В чл. 20а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „представят“ се
добавя „писмено“.
2. В ал. 3 думите „по своя преценка“ се
заличават.
§ 13. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 изречение второ се заличава.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Постъпилите искания се публикуват
на страницата на съда в интернет след образуване на делото, становищата и правните
мнения – след получаването им, а експертните
заключения – след приключване на делото.
Правните мнения не се публикуват, ако авторът е изразил изрично несъгласие.“
§ 14. В чл. 23, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думата „имената“ се заличава,
след думите „съдия-докладчика и“ се добавя „на“, думата „протоколчика“ се заменя с
„протоколиста“.
2. В т. 4 думите „по който е постановен
акт“ се заличават.
§ 15. В чл. 26, ал. 2 думата „образуване“
се заменя с „образуването“, а след думата
„производството“ се добавя „и срокът за
представяне на становища и правни мнения
не е изтекъл“.
§ 16. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Закона за“ думата
„Конституционния“ се заменя с „Конституционен“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Съвещанието за разглеждане на въпросите по допустимостта на искането, за
обсъждане на делото и за решаване на делото
по същество е тайно.“
§ 17. В чл. 27а, ал. 1, изречение първо
съкращението „КС“ се заменя с „Конституционния съд“, а в изречение второ думите
„акредитирани към Конституционния съд“
се заличават.
§ 18. В чл. 27б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Страните могат да участват в откритото заседание лично и/или чрез представител.
Когато подател на искането е група народни
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представители, прилага се чл. 18, ал. 2, т. 2,
изречение второ.“
2. В ал. 2 след думата „страните“ се добавя
„могат да“ и думата „кратки“ се заличава.
§ 19. В чл. 27в се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В призоваването страните се уведомяват за датата, часа и мястото на заседанието.“
2. В ал. 3 запетаята след думата „представител“ и думите „когато страната е била
редовно уведомена да посочи представител,“
се заличават.
§ 20. В чл. 27г се правят следните изменения:
1. В а л. 1 д у м и т е „ак реди т и рани п ри
Конституционния съд“ се заличават, думата
„представители“ се заменя с „представителите“, а думата „граждани“ – с „гражданите“.
2. В ал. 2 думите „водени от председателя
на съда“ се заличават.
§ 21. В чл. 27д, ал. 3 думите „Когато устните
изложения завършат“ се заменят със „След
събирането на доказателствата и завършване
на устните изложения“.
§ 22. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „Закона за“ думата
„Конституционния“ се заменя с „Конституционен“.
2. В ал. 3 думите „на институти или лица“
се заличават.
§ 23. В чл. 30 ал. 2 се отменя.
§ 24. В чл. 30а се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думата „закона“
се заменя със „закон“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 25. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „решения“ се заменя с
„актове“.
2. В ал. 2 думата „вземат“ се заменя с
„приемат“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Съдията, който не е съгласен с решението или определението, го подписва с
особено мнение, което писмено мотивира в
7-дневен срок от приемането на акта.“
4. В ал. 4 думата „взето“ се заменя с
„прието“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Всеки съдия може да изложи писмено
становище по акта на Конституционния съд
в 7-дневен срок от приемането му.“
§ 26. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, изречение първо думата „седем
дневен“ се заменя със „7-дневен“.
2. В ал. 3 думата „протоколчика“ се заменя
с „протоколиста“.
3. В ал. 4, изречение първо думата „седем
дневен“ се заменя със „7-дневен“.

ВЕСТНИК
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§ 27. В чл. 43, ал. 4 думата „канцеларията“
се заменя с „деловодството“.
§ 28. Член 45 се отменя.
§ 29. В чл. 46 ал. 3 се отменя.
§ 30. В чл. 51 думата „архивата“ се заменя
с „архива“.
§ 31. В чл. 52, ал. 1 думата „архивата“ се
заменя с „архива“.
§ 32. В § 1 думата „издава“ се заменя с
„приема“.
§ 33. В чл. 3 и 24 и в § 1 думите „Закона за
Конституционния съд“ се заменят със „Закона
за Конституционен съд“.
Председател:
Павлина Панова
3149

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90
ОТ 20 МАЙ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г.
за осигуряване за безвъзмездно ползване на
познавателни книжки, учебници и учебни
комплекти (обн., ДВ, бр. 31 от 2016 г.; изм.
и доп., бр. 32 от 2018 г., бр. 34 от 2019 г. и
бр. 50 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „записано“ се
добавя „в първа“ и се поставя запетая.
2. В ал. 2, т. 1 след думата „дете“ се добавя
„в първа“ и се поставя запетая.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „дете“ се добавя
„в първа“ и се поставя запетая.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 числото „120“ се заменя със „144“;
б) в т. 2 числото „127“ се заменя със „152“;
в) в т. 3 числото „136“ се заменя със „162“.
§ 3. В чл. 11, ал. 2 думите „регионалните
инспекторати по образованието“ се заменят с
„регионалните управления на образованието“.
Заключителни разпоредби
§ 4. Безвъзмездното ползване на познавателните книжки за децата от първа възрастова
група се осигурява от учебната 2022/2023
година.
§ 5. (1) Средствата за закупуване на познавателни к ни ж к и за едно дете в първа
възрастова група се осигуряват от учебната
2022/2023 година.
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(2) Параграф 2, т. 2 относно чл. 3, ал. 2
се прилага за осигуряване на средствата за
закупуване на учебниците по чл. 1, ал. 1, т. 3,
както следва:
1. за V и VI клас – от учебната 2022/2023
година;
2. за VII к лас – от у чебната 2023/2024
година.
(3) Средствата за закупуване на учебниците
по чл. 1, ал. 1, т. 3 от Постановление № 79
на Министерския съвет от 2016 г. за VII клас
за учебната 2022/2023 година се определят
съгласно нормативите по чл. 3, ал. 2, т. 3 от
Постановление № 79 на Министерския съвет
от 2016 г., действащи преди влизането в сила
на това постановление.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

ВЕСТНИК

Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 1, ал. 5, т. 2.3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков

3117

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91
ОТ 20 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за закупуване на
училищни автобуси
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер на 10 000 000 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за
2022 г. за закупуване на училищни автобуси за
осигуряване на подходящ транспорт на децата
в задължителна предучилищна възраст и на
учениците от населени места, в които няма
детска градина или училище.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на разходите по централния бюджет
по чл. 1, ал. 5, т. 2.3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г. на
базата на фактически извършени разходи.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование.
Приобщаващо образование“ по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2022 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат утвърдените показатели по чл. 16, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
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Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3118

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92
ОТ 20 МАЙ 2022 Г.

за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с
Постановление № 75 на Министерския съвет
от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 1996 г.; Решение
№ 6795 на Върховния административен съд от
2000 г. – бр. 96 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 59
от 2001 г., бр. 117 от 2002 г., бр. 69 от 2005 г.,
бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 41 от
2018 г., бр. 46 от 2019 г., бр. 50 от 2020 г. и
бр. 18 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се
изменя така:
„§ 3. За учебната 2020 – 2021 година, за
учебната 2021 – 2022 година и за учебната
2022 – 2023 година студентите се приемат
при условията и по реда на чл. 68 от Закона
за висшето образование, без да се провеждат
писмени конкурсни изпити по чл. 4.“
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3119
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

вратяването, намаляването и мониторинга
на значителните вредни въздействия в транс
граничен контекст върху околната среда и
човешкото здраве,
се споразумяха за следното:

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Член 1
Основни цели на това Споразумение:
Създаване на механизъм за провеждане от
Страните на оценка на въздействието върху
околната среда и стратегическа екологична
оценка при осъществяването от тях на дейности в трансграничен контекст;
Приемане на екологосъобразни решения на
Страните по Споразумението при разрешаването на предлагана дейност/план/програма,
отдавайки особено значение на намаляването
на значителното вредно въздействие, особено
в трансграничен контекст;
Одобряване на предлагана дейност/план/
програма на основата на националните правови и/или административни разпоредби на
Страните по Споразумението и политиката
да осигурят оценка на въздействието върху
околната среда и човешкото здраве при осъществяването от тях на дейности в трансграничен контекст;
Прилагане на оценката на въздействието
върху околната среда като необходим инструмент за повишаване на качеството на информацията за факторите на околната среда на
ранен етап от процеса на вземане на решения
от компетентните органи.

СПОРАЗУМЕНИЕ

по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) и стратегическа екологична
оценка (СЕО) в трансграничен контекст между
Министерството на околната среда и водите
на Република България и Министерството
на защитата на околната среда на Република
Сърбия
(Одобрено с Решен ие № 196 о т 24 мар т
2020 г. на Министерския съвет. В сила от
6 май 2022 г.)
Министерството на околната среда и водите
на Република България и Министерството
на защитата на околната среда на Република
Сърбия, по-нататък наричани „Страните“,
Изразявайки желанието да укрепят и да
задълбочат сътрудничеството между двете
страни с цел прилагането на процедурите
по ОВОС и СЕО в трансграничен контекст,
Отчитайки, че двете съседни страни признават основните принципи на политиките
и законодателството на Европейския съюз
(ЕС), както и всички международни актове,
свързани с опазване на околната среда, както
и суверенните права на всяка една от двете
страни,
Обръщайки внимание, че Република България е държава – член на ЕС, и е задължена
да прилага европейското законодателство
във всички политики, отнасящи се до околната среда, и е Страна по „Конвенцията за
оценка на въздействието върх у околната
среда в трансграничен контекст от 1991 г.“,
приета от Икономическата комисия на ООН
за Европа и по Протокола за Стратегическа
екологична оценка към Конвенцията, и че
Република Сърбия е държава – кандидат за
членство в ЕС, и е Страна по „Конвенцията
за оценка на въздействието върху околната
среда в трансграничен контекст от 1991 г.“ и
по Протокола за Стратегическа екологична
оценка към Конвенцията,
Съзнавайки взаимовръзката между икономическите дейности и последствията върху
околната среда,
Потвърждавайки необходимостта да се осигури екологосъобразно и устойчиво развитие,
Решени да допринесат за засилването на
международното сътрудничество при оценката на въздействието върху околната среда в
трансграничен контекст,
Отчитайки необходимостта от и важността
на изпреварващата политика и на предот

Член 2
За целта на това Споразумение:
1. „Страна на произход“ означава страна
по настоящото Споразу мение, под чи ято
юрисдикция се предвижда да се осъществи
предлагана дейност/план/програма.
2. „Засегната страна“ означава страна по
настоящото Споразумение, която може да
бъде засегната от трансгранично въздействие
на предлагана дейност, която се предвижда да
се осъществи под юрисдикцията на „страна
на произход“.
3. „Предлагана дейност“ означава всяка
дейност или всяко съществено изменение в
дадена дейност за извършване на строителни
работи или изграждане на инсталации или
схеми, или друга намеса в естествената околна
среда и ландшафта, изискващи вземане на
решение от компетентен орган в съответствие
с прилаганата национална процедура.
4. „Планове или програми“ означава планове или програми и всички техни изменения,
които са:
а) изисквани от законови, нормативни или
административни разпоредби;
и
б) предмет на подготовка и/или приемане
от органите на властта или подготвени от
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орган на властта за приемане чрез одобрена
процедура от страна на парламент или правителство.
5. „Оценка на въздействието върху околната
среда“ (ОВОС) означава процедура за оценка
на възможното въздействие на предлаганата
дейност върху околната среда и човешкото
здраве.
6. „Ст ратегическа екологична оценка“
(СЕО) означава оценката на възмож ните
въздействия върху околната среда, включително здравните, съдържаща определянето на
обхвата на доклада за екологична оценка и
неговото изготвяне, осъществяване на участието на обществеността и провеждане на
консултации и вземането предвид на доклада
за екологична оценка и на резултатите от
участието на обществеността и консултациите
в плана или програмата.
7. „Въздействие“ означава всяко въздействие върху околната среда, което може да бъде
причинено от предлагана дейност, включително върху здравето и безопасността на
хората, флората, фауната, почвата, въздуха,
водата, климата, ландшафта, историческите
паметници и други материални обекти или
взаимодействието между тези фактори; то
включва също така въздействия върху културното наследство или социално-икономическите условия в резултат от промяната на
тези фактори между тях.
8. „Трансгранично въздействие“ означава
всяко въздействие не само от глобален характер в район, намиращ се под юрисдикцията
на дадена страна, предизвикано от предлагана дейност, чийто физически източник е
разположен изцяло или отчасти в район под
юрисдикцията на друга страна.
9. „Значително отрицателно въздействие“
означава влошаване на околната среда независимо дали са надвишени настоящите
стандарти в страната, както и промени на
един или повече от компонентите на околната среда, които биха могли да доведат до
рискове за здравето на хората, до изчерпване
на биоразнообразието или възпрепятстващо
възстановяване на природните екосистеми.
10. „Компетентен орган“ означава национален орган или органи, определени от
страната да отговарят за осъществяването на
задачите по това Споразумение, и/или орган
или органи, натоварени от страната да вземат
решения, отнасящи се до предлагана дейност.
11. „Общественост“ означава едно или
няколко физически или юридически лица и
в съответствие с действащото национално
законодателство техните сдружения, организации или групи.
12. „Засегната общественост“ означава обществеността по т. 11, която е засегната или
би могла да бъде засегната от предложената
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дейност или която има интерес към процедурата за предложената дейност, включително
неправителствените организации.
Член 3
Страните индивидуално, съвместно или
координирано вземат всички необходими и
ефикасни мерки за предотвратяване, намаляване и контролиране на значително вредно
трансгранично въздействие в резултат на
предлагана дейност/план/програма.
Член 4
Страната на произход осигурява уведомяването на засегнатата Страна за предлаганата дейност/план/програма, която може
да ока же значително вредно въздействие
върху територията и жителите на засегнатата
Страна. Уведомяването на засегнатата Страна
се провежда колкото е възможно по-рано и
не по-късно от датата на информиране на
обществеността в собствената си страна за
предлаганата дейност/план/програма.
Член 5
Засегнатата Страна отговаря на страната
на произход на английски език в триседмичен
срок, като при необходимост може да поиска
от страната на произход предоставяне на допълнителна информация и/или документация.
Член 6
По молба на засегнатата Страна страната
на произход предоставя достатъчна информация и/или документация за предлаганата
дейност и за възможното значително вредно
въздействие върху околната среда и човешкото здраве на езика на засегнатата Страна
в посочен от засегнатата Страна срок.
Член 7
Страната на произход провежда консултации със засегнатата Страна за определяне
обхвата на информацията, която следва да
се включи в доклада за ОВОС/СЕО, като
предоставя срок за отговор 30 дни.
Член 8
Страната на произход изпраща на засегнатата Страна доклада за ОВОС/СЕО, в превод на
езика на засегнатата Страна, за предоставяне
на възможност за провеждане на консултации
относно: потенциалните трансгранични въздействия и мерките за предотвратяване или
намаляване на въздействието; възможните
предлагани алтернативи; други въпроси от
взаимен интерес, като предоставя срок за
отговор 30 дни.
Член 9
Ст раната на произход изпраща на засегнатата Страна окончателния вариант на
документацията за ОВОС/СЕО, в превод на
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езика на засегнатата Страна, за осигуряване
на обществен достъп за 30 дни и провеждане
на среща/срещи за обществено обсъждане.
Член 10
Засегнатата Страна в срок от 45 дни предоставя на Страната на произход резултатите
от анализа на документацията по ОВОС/
СЕО и човешкото здраве на нейна територия,
включително от участието на засегнатата общественост, като при необходимост предлага
провеждането на анализ след изпълнението
на проекта, включващ наблюдение на дейността/плана/програмата и предоставяне на
резултатите от това наблюдение.
Член 11
Страната на произход осигурява окончателното решение по ОВОС/СЕО на предлаганата
дейност/план/програма да отчита резултатите от консултациите със засегнатата Страна
относно оценката на въздействието върху
околната среда и човешкото здраве на нейна
територия, включително от участието на засегнатата общественост на нейна територия.
Член 12
Страната на произход предоставя на засегнатата Страна окончателното решение по
ОВОС/СЕО относно предлаганата дейност/
план/програма на езика на засегнатата Страна
до един месец от неговото постановяване.
Член 13
Когато в резултат на провеждането на анализ след изпълнението на проекта засегнатата
Страна има достатъчно основание да смята, че
съществува значително вредно трансгранично
въздействие или са забелязани фактори, които
могат да доведат до такова въздействие, тя
незабавно информира за това Страната на
произход. Във връзка с това Страните провеждат консултации относно мерките, които
е необходимо да се вземат с цел намаляване
или отстраняване на въздействието.
Член 14
Изискуемата документация при нотификация по чл. 4 на това Споразумение включва:
1) информация за предлаганата дейност/
план/програма, включително всяка налична
информация за възможното є трансгранично
въздействие (описание на основните процеси
и/или дейности, капацитет, местоположение,
използвани природни ресурси, необходимост
от спомагателни и поддържащи дейности,
очаквано въздействие);
2) характер на възможното решение; срокове за одобряване и реализация на предлаганата
дейност/план/програма;
3) указване на разумен срок за отговор
с оглед характера на предлаганата дейност/
план/програма.
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Член 15
Информацията и документацията по това
Споразумение се обменят по служебен път
чрез директна писмена или електронна комуникация между компетентните органи и
лицата за нотификация и оперативна координация на Страните.
Страните се задължават да не предоставят
на трети страни информацията, придобита или
разменена по силата на това Споразумение,
без предварителното писмено съгласие на
Страната, предоставила информацията.
Разпоредбите на това Споразумение не
засягат правото на страните да прилагат националните закони, наредби, административни
разпоредби или приети правни практики,
защитаващи информацията, чието предоставяне би могло да навреди на промишлена и
търговска тайна или на интересите на националната сигурност.
Член 16
Разпоредбите на това Споразумение не накърняват правата и задълженията на Страните,
произтичащи от споразумения с трети страни.
Всички спорове, произтичащи от изпълнението или тълкуването на това Споразумение,
се уреждат чрез преговори между двете Страни.
Член 17
1. Това Споразумение влиза в сила на датата на неговото подписване.
2 . Тов а С по р а з у мен ие с е п ри л а г а з а
неопределен срок на действие, като всяка от ст раните има възмож ност та да го
прекрати с едностранно предизвестие по
всяко време.
3. Прекратяването влиза в сила шест месеца
след датата на това известие.
4. Това Споразумение може да се изменя по
взаимно съгласие на двете Страни. Измененията влизат в сила по процедурите, описани
в първия параграф на този член.
5. При изменение на това Споразумение
започнатите процедури се приключват по
реда на това Споразумение.
Съставено в Белг ра д на 6.05.2022 г. в
два оригинални екземпляра на български,
сръбски и английски език, всеки от които
с еднаква правна сила. В случай на противоречия за меродавен се приема текстът на
английски език.
За Министерството
на околната среда
и водите на
Република България:
Борислав Сандов,
заместник министърпредседател по
климатични политики
и министър на околната
среда и водитe
3020

За Министерството
на защитата на
околната среда на
Република Сърбия:
Ирена Вуйович,
министър на
защитата на
околната среда
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-139
от 12 май 2022 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 51б, ал. 4 и 6 от
Кодекса на труда, постъпилото искане вх. № 92316/11.04.2022 г. от Съюза на пивоварите в България (СПБ), „Синдикат на производителите на бира,
храни и напитки“ (СБХН) към КНСБ и Федерация
„Хранителна и питейна промишленост“ (ФХПП)
към КТ „Подкрепа“ и приключено производство
по издаване на заповед на министъра на труда
и социалната политика за разпростиране прилагането на Браншов колективен трудов договор
за работещите в пивоварния бранш във всички
предприятия в бранша нареждам:
1. Разпростирам прилагането на Браншовия
колективен трудов договор за работещите в
пивоварния бранш, сключен между Съюза на
пивоварите в България (СПБ), „Синдикат на производителите на бира, храни и напитки“ (СБХН)
към КНСБ и Федерация „Хранителна и питейна
промишленост“ (ФХПП) към КТ „Подкрепа“ във
всички предприятия в икономическите дейности,
съгласно КИД-2008: С11.05 „Производство на пиво“
и С11.06 „Производство на малц“, до изтичане
срока на неговото действие – 25 март 2024 г.
2. На основание чл. 51б, ал. 6 от Кодекса
на труда настоящата заповед да се обнародва в
неофициалния раздел на „Държавен вестник“.
3. На основание чл. 51б, ал. 7 от Кодекса на
труда в тридневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ разпростреният
колективен трудов договор да се публикува на
интернет страницата на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам
на Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“.
Министър:
Г. Гьоков
3042

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № СОА22-РД09-781
от 19 април 2022 г.
В изпълнение на Решение № 539, прието на
заседание на Столичния общински съвет, проведено на 9.09.2021 г., протокол № 37, точка 10 от
дневния ред, с което се извършва промяна в броя
на сградите, в които да осъществява функциите
си Общинска детска градина № 40 „Професор Георги Ангушев“ с БУЛСТАТ 000666333, СО – район
„Триадица“, с адрес на управление: София, ж.к.

Гоце Делчев, ул. Метличина поляна № 10, като
се предоставя на детската градина втора сграда с
местонахождение: област София-град, Столична
община, София, район „Триадица“, м. Красно
село – Плавателен канал, кв. 156, за ОЖС и
спортна площадка и клуб, ж.к. Гоце Делчев, до
бл. 238, ул. Боянски водопад, и се увеличава броят
на групите чрез разкриване на две нови яслени
групи и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 и
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 24, чл. 310, ал. 5,
чл. 320, ал. 1 и 3 от Закона за предучилищното
и училищното образование, чл. 12, ал. 1 и 4 от
Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 1 от
Наредбата за общинската собственост нареждам:
1. Общинска детска градина № 40 „Професор
Георги Ангушев“ с БУЛСТАТ 000666333, с адрес
на управление: София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Метличина поляна № 10, да осъществява функциите
и дейността си и във втора сграда, намираща се
в област София-град, Столична община, София,
район „Триадица“, м. Красно село – Плавателен
канал, кв. 156, за ОЖС и спортна площадка и
клуб, ж.к. Гоце Делчев, до бл. 238, ул. Боянски
водопад.
2. Да се осигури необходимото финансиране
за разкриване на две нови яслени групи и увеличаване числеността на персонала в Общинска
детска градина № 40 „Професор Георги Ангушев“.
За осъществяване на функциите и дейността на
новите яслени групи да се ползва сградата, намираща се в София, район „Триадица“ м. Красно село – Плавателен канал, кв. 156, за ОЖС и
спортна площадка и клуб, ж.к. Гоце Делчев, до
бл. 238, ул. Боянски водопад.
3. Предоставям безвъзмездно за управление
на Общинска детска градина № 40 „Професор
Георги Ангушев“ с БУЛСТАТ 000666333, с адрес
на управление: София, ул. Боянски водопад,
следния общински имот съгласно Акт за публична общинска собственост № 2095, съставен
на 10.11.2021 г., одобрен от к мета на район
„Триадица“, утвърден от кмета на Столичната
община, вписан в Службата по вписванията – София, вх. рег. № 85541/17.11.2021 г., акт № 82, том
ССXXIII, дело № 66508/2021, имотна партида
758911, както следва:
3.1. Едноета ж на сграда със стар идентификатор 68134.1005.120.3 (нов идентификатор
68134.1005.8572.3), състояща се от три стаи, салон,
фоайе, два броя антрета, два броя тоалетни и тераса, със застроена площ 255 кв. м, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, ведно с прилежащия
терен на сградата, представляващ поземлен имот
с проектен идентификатор 68134.1005.8572 с площ
по КККР 1043 кв. м, съгласно Акт за публична
общинска собственост № 2116, утвърден от кмета
на Столичната община.
Сградата е построена през 1972 г.
Новопостроената сграда е въведена в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 44/13.01.2022 г., издадено от главния
архитект на Столичната община.
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4. Възлагам на директора на дирекция „Образование“ – Столична община, да предприеме
необходимите действия за обнародване на настоящата заповед в „Държавен вестник“.
5. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Чрез АИССО заповедта да се насочи на директора на дирекция „Образование“ – за сведение и
изпълнение, а на заместник-кмета на Столичната
община по направление „Култура, образование,
спорт и младежки дейности“ – за контрол.
Чрез СЕОС заповедта да се изпрати на кмета
на район „Триадица“ и на директора на Общинска
детска градина № 40 „Професор Георги Ангушев“ – за сведение и изпълнение.
Кмет:
Й. Фандъкова
3052

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
РЕШЕНИЕ № 440
от 15 април 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
от ЗМСМА, чл. 62а, ал. 5, чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 3 и чл. 127, ал. 6 и 12 от ЗУТ Общинският съвет – Брацигово, одобрява изменение на
ОУП на гр. Брацигово за имот с идентификатор 61220.19.721, м. Криви ленища по КККР на
с. Равногор, община Брацигово. Действащата
устройствена зона на ОУП за този имот е Ппс
(предимно производствена и складова дейност), а
с изменението става Жм (устройствена зона – жилищно застрояване с височина до 10 м).
Решението може да се обжалва пред Административния съд – Пазарджик, по реда на чл. 215,
ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
В. Дамова
3059

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 675
от 28 април 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите (приета с
ПМС № 213 от 25.09.2003 г.) и свое Решение № 126
от 31.03.2016 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – Казанлък, реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 35167.502.70.1.34 по КККР на
гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от
2015 г. на и.д. на АГКК, с обща площ 152 кв. м,
адрес: Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 4, обект
34; предназначение на самостоятелния обект: „За
офис“; нива на обекта: 1; съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: няма обект
(коридор), под обекта: 35167.502.70.1.22, над обекта:
няма. Самостоятелният обект в сграда се намира
на ет. 4 в сграда с идентификатор 35167.502.70.1;
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предназначение: друг вид обществена сграда,
разположена в поземлен имот с идентификатор
35167.502.70. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м и
включва прилежащи части от общите части на
сградата при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 180 800 лв. без
ДДС. Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник
в левове до деня на подписване на договора за
продажба по сметка, посочена в проектодоговора
към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация – от
гише № 6 в ЦИУ на Община Казанлък срещу
квитанция за платена цена за тръжна документация в размер 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой
в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по
банков път, преведена по следната сметка: BG 07
SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44
70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са такси от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 15 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в ритуалната зала на Община
Казанлък. При липса на кандидати – на 35-ия
ден при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
3103

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 94
от 26 април 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на
територията Общинският съвет – гр. Кърджали,
одобрява: изменението на ОУП на гр. Кърджали
в частта на УПИ ІІ-5610 (нов ПИ 40909.112.43),
кв. 104 по плана на ж.к. Възрожденци, промяна
на устройствената зона от зона за нискоетажно
жилищно застрояване (Жм) в смесена многофункционална зона (Смф).
Председател:
Ю. Ахмед
3150
РЕШЕНИЕ № 95
от 26 април 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на
територията Общинският съвет – гр. Кърджали,
одобрява изменението на ОУП на гр. Кърджали
в частта на УПИ І-5605 (нов ПИ 40909.112.56) и
УПИ ІІ-5844 (нов ПИ 40909.112.55), кв. 102 по плана
на ж.к. Възрожденци, промяна на устройств ената
зона от зона за нискоетажно жилищно застрояване (Жм) в зона за средноетажно жилищно
застрояване (Жс).
Председател:
Ю. Ахмед
3151

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 698
от 26 април 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1
и ал. 3 от Закона за устройство на територията
Общинският съвет – Монтана, одобрява проект
за частично изменение на общия устройствен
план на община Монтана с териториален обхват
поземлени имоти с идентификатори 39503.121.81,
39503.121.85, 39503.121.86, 39503.121.358 и част от
поземлен имот с идентификатор 39503.121.297
по кадастралната карта на с. Крапчене, община
Монтана, област Монтана, с който се променя
устройствената зона от „ливади, пасища и мери“ в
„депо за строителни отпадъци“, съгласно чертежа.
Председател:
И. Иванов
3043
13. – 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 открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Зетьово“, разположена
на територията на с. Зетьово, община Чирпан,
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област Стара Загора, и с. Караджалово, община
Първомай, област Пловдив, описана със следните
гранични точки в координатна система „БГС
2005“, кадастрални:
№

Х (m)

Y (m)

контур 1
1.

4664405

486210

2.

4664317

486418

3.

4664538

487668

4.

4664462

487729

5.

4664460

487474

6.

4664125

486901

7.

4664059

486487

8.

4664276

486114

9.

4664448

488076

10.

4664387

488262

11.

4664184

488758

12.

4663974

489105

13.

4663854

489012

14.

4664169

488434

контур 2

15.

4664115

488375

16.

4664243

488129

17.
4664289
488077
3146
2. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-28 от 19.05.2022 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-59
от 19.05.2022 г. (ДВ, бр. 55 от 2015 г.) за обект:
„Вълнолом Варна – възстановителни и ремонтни
дейности“, в поземлен имот (ПИ) 10135.1510.14 по
кадастралната карта на гр. Варна, на територията
на „Пристанище Варна-изток“, гр. Варна. І. Първи
етап от възстановителните дейности, включващ: 1.
Възстановяване на обрушени ръбове над вода. 2.
Възстановяване на хоризонтални бетонови повърхности над вода. 3. Възстановяване на вертикални
бетонови повърхности над вода. 4. Ремонт на
стена от каменна зидария. 5. Ремонт на ограден
парапет от стоманени тръби. 6. Укрепване на
челната страна на вълнолома чрез изграждане на
каменно-насипна защитна призма и направа на
бронировка от тетраподи и едри скални блокове от
км 0+893 до км 0+793 с дължина 100 м. ІІ. Втори
етап от възстановителните дейности, включващ:
1. Укрепване на челната страна на вълнолома
чрез изграждане на каменно-насипна защитна
призма и направа на бронировка от тетраподи
и едри скални блокове от км 0+793 до км 0+000
с дължина 793 м. 2. Допълване на тетраподната
защита около главата на вълнолома чрез монтаж
на тетраподи с единично тегло 12,5 т, подредени
по начин, осигуряващ взаимното им зацепване,
с промяна на втори етап, както следва: Етап II.1:
от км 0+793 до км 0+330, включващ: Укрепване
на челната страна на вълнолома чрез изграждане
на каменно-насипна защитна призма и направа
на бронировка от тетраподи и едри скални бло-
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кове от км 0+793 до км 0+330 с дължина 463 м.
Етап II.2: от км 0+330 до км 0+000, включващ:
Укрепване на челната страна на вълнолома
чрез изграждане на каменно-насипна защитна
призма и направа на бронировка от тетраподи
и едри скални блокове от км 0+330 до км 0+000
с дължина 330 м и допълване на тетраподната
защита около главата на вълнолома чрез монтаж
на тетраподи с единично тегло 12,5 т, подредени
по начин, осигуряващ взаимното им зацепване.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
3109
24. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с постановление № 20 от 31.03.2022 г. за възлагане на
недвижим имот, представляващ нива, възлага на
купувача Даниела Кирилова-Каменова с адрес:
Видин, следния недвижим имот, отнет в полза
на държавата с влязло в сила на 19.12.2020 г.
Решение № 369 от 24.11.2020 г., постановено
по гр.д. № 462/2016 г. по описа на Окръжния
съд – Бургас, представл яващ съгласно скица
№ 15-1078752 – 4.10.2021 г. позем лен имо т с
идентификатор 73388.102.8, с. Тръстиково, община Камено, област Бургас, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-831 от 3.12.2019 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение на КККР, засягащо поземления имот:
няма данни за изменение, адрес на поземления
имот: м. Сазлъците, площ: 4030 кв. м, трайно
предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: нива, категория на
земята: 4, предишен идентификатор: няма, номер
по предходен план: 102008, съседи: 73388.102.9,
73388.102.44, 73388.102.7; съгласно нотариален
акт № 138, том № II, рег. № 12795, дело № 290
от 2007 г. на Ангел Николов – нотариус, вписан
под рег. № 426 на Нотариалната камара, действащ в района на Бургаския районен съд – нива
с площ 4,030 дка в м. Сазлъците, намираща се
в землището на с. Тръстиково, община Камено,
област Бургас, ЕК АТТЕ 73388, четвърта категория, съставляваща имот пл. № 102008 по плана
за земеразделяне на землището на с. Тръстиково,
община Камено, при граници и съседи на имота:
имоти № 000208 – полски път на Община Камено,
102007 – нива на Мария Петрова, 102009 – нива
на Георги Стайков, при следните ограничения
върху имота: 11 електропровод 20 kV, на 10 м от
двете страни на крайните проводници или 11 м
от оста на електропровода не могат да се строят
сгради и съоръжения и засажда високостеблена
растителност; и съгласно акта за отнемане – нива
с площ 4030 кв. м, четвърта категория, намираща
се в м. Сазлъците и съставляваща имот № 102008
по плана за земеразделяне на землището на
с. Тръстиково, община Камено, област Бургас,
при граници и съседи: имот № 000208 – полски
път на Община Камено, № 102007 – нива на М.
Петрова, № 102009 – нива на Г. Стайков, при
следните ограничения на имота: електропровод 20 kV, на 10 м от двете страни на крайните
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проводници или на 11 м от оста не могат да се
строят сгради, съоръжения и засажда високостеблена растителност.
3034
45. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“,
на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С220004-091-0000513/4.05.2022 г., възлага на
„Дудо Строй“ – ЕООД, ЕИК 204465550, с адрес:
гр. Опака, ул. Искра № 11, следните недвижими
имоти: поземлен имот – УПИ XI с идентификатор
57649.503.3207, с площ 2760 кв. м по нотариален
акт за собственост, а по справка от кадастралната
карта с площ 2763 кв. м, отреден за производствено-складови нужди, намиращ се в кв. 6 по
плана на гр. Попово, област Търговище, намиращ се в урбанизирана територия, с граници по
кадастрална карта: 57649.503.3205, 57649.503.3206,
57649.503.3211, 57649.503.3208; по нот. акт: улица,
УПИ XII-3048, УПИ Х-3048 и УПИ XV-3048, придобит с нотариален акт № 60, том V, рег. № 6241,
дело № 861 от 31.08.2007 г., заедно с намиращата
се върху него производствена (промишлена)
сграда с идентификатор 57649.503.3207.1, масивна
сграда с предназначение: складова база, склад
със застроена площ 576 кв. м, намиращ се в
УПИ XI с идентификатор 57649.503.3207, отреден
за производствено-складови нужди, в кв. 6 по
плана на гр. Попово, област Търговище, площ
576 кв. м по нотариален акт за собственост, а по
справка от кадастралната карта със застроена
площ 990 кв. м, с граници по нот. акт: улица,
УПИ ХІІ-3048, УПИ X-3048 и УПИ XV-3048,
придобит с нотариален акт № 60, том. V, peг.
№ 861 от 31.08.2007 г.; поземлен имот – УПИ X с
идентификатор 57649.503.3208, намиращ се в кв. 6
по плана на гр. Попово, област Търговище, в урбанизирана територия, отреден за производственоскладови нужди, площ 3059 кв. м по нотариален
акт за собственост, а по справка от кадастралната
карта – с площ 3022 кв. м, с граници и съседи по
кадастрална карта: 57649.503.3205, 57649.503.3207,
57649.503.3211, 57649.503.3210, 57649.503.3199; съседи
по нот. акт: улица, УПИ ХІ-3048, УПИ ІХ-3048 и
УПИ XV-3048, придобит с нотариален акт № 60,
том V, рег. № 6241, дело № 861 от 31.08.2007 г.,
заедно с намиращата се върху него производствена (промишлена) сграда с идентификатор
57649.503.3208.1, масивна сграда – ск лад, със
застроена площ 320 кв. м по нотариален акт
за собственост, а по справка от кадастралната
карта – със застроена площ 402 кв. м. Сградата
е разположена в поземлен имот с идентификатор
57649.503.3208 с граници по нот. акт: улица, УПИ
ХІ-3048, УПИ IX-3048 и УПИ XV-3048, придобити
с нотариален акт № 60, том V, рег. № 6241, дело
№ 861 от 31.08.2007 г. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождението на имота.
3072
300. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постанов
ление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С220004-091-0000498/27.04.2022 възлага на
Лъчезара Георгиева Стефанова, ЕГН 8806076455,
адрес: София, ж.к. Илинден, бл. 114А, вх. Б, ет. 6,
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ап. 44, следния недвижим имот: дворно място
640 кв. м, съставляващо урегулиран поземлен
имот I-136, в кв. 10 по подробния устройствен
план на с. Дъскот, община Павликени, заедно
с построените в него: жилищна сграда, второстепенни и стопански постройки, подобрения и
трайни насаждения, при граници и съседи: от две
страни улици, Ганчо Калинчев и наследниците на
Георги Кюлджиев, площ 640 кв. м, намиращ се
в с. Дъскот, община Павликени, област Велико
Търново. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при
районния съд по местонахождението на имота.
3022
34. – Национа лната агенция за приходит е, Тери т ори а л н а д и р ек ц и я – П ловд и в, на
основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С2200160 91- 0 0 0 0 53 0/1 2 . 0 5. 2 0 2 2 г. в ъ з л а г а н а „ Ле д
Зон“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР
203490497, адрес за кореспонденция: Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 287, вх. А, ет. 7, ап. 21, адрес по чл. 8
от ДОПК: Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 287, вх. А,
ет. 7, ап. 21, представлявано от Петко Венциславов Петков, следния недвижим имот: недвижим
имот – сграда с идентификатор 56784.539.595.1,
със застроена площ 166 кв. м, на един етаж, с
предназначение – промишлена сграда, намираща
се в поземлен имот с площ 2688 кв. м с идентификатор 56784.539.595, адрес на имота – Пловдив,
п.к. 4000, ул. ЮИПЗ, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-48/3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед
№ КД-14-16-1760/24.10.2013 г. на началника на
СГКК – Пловдив, съседи на имота: 56784.539.106,
5 678 4 . 539. 59 6 , 5 67 8 4 . 539.111 , 5 67 8 4 . 539.1 2 4 ,
56784.539.123, 56784.539.122, придобит с договор
за доброволна делба № 158/26.08.2003 г., вписан
в СВ – Пловдив, под рег. № 14222/28.08.2003 г.
за сумата 91 555 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
3012
31. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности главен асистент за военнослужещи,
както следва: в област на висше образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност
„Организация и управление на въоръжените
сили“ за преподаване по учебните дисциплини:
„Тактика“, „Използване на механизираните и
танкови формирования от Сухопътните войски
в операциите“, „Водене на операциите от механизирани и танкови формирования“, „Методика
на подготовката на механизираните и танкови
форм и рова н и я“, „Провеж да не на опера ц и и
и тактически действия от механизираните и
танкови формирования“, „Тактика на военните
формирования“, „Основи на военното дело“, и в
курсове: „Командири на батальони и дивизиони
от Сухопътните войски“ и „Офицери от щаб на
механизирани формирования от Сухопътните
войск и“ за ну ж дите на катедра „Су хопътни
войски“ – един; в област на висше образование
9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност
„Организация и управление на въоръжените
сили“ за преподаване по учебните дисциплини:
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„Бойна поддръжка и осигуряване в морските
операции“, „Основи на ПВО във ВМС“, „Таргетинг в операциите“ и „Теоретични основи на
системите за наблюдение във ВМС“ за нуждите
на катедра „Военноморски сили“ – един. Срок за
подаване на документи за участие в конкурсите:
2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите
от кандидатите се счита датата на завеждането
им в регистратурата на Военна академия „Г.
С. Раковски“. Изискванията към кандидатите
и необходимите документи за участие в конкурсите са определени със Заповед № ОХ-442
от 9.05.2022 г. на министъра на отбраната на
Република България. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.:
02/92-26-512, 02/92-26-675.
3044
9. – Химикотехнологичният и металургичен
университет – София, отменя обявения в ДВ,
бр. 36 от 2022 г. конкурс за професор по 5.1.
Машинно инженерство (Приложна механика
(включително трибология) – един, и обявява
конкурс за професор по 5.1. Машинно инженерство (Приложна механика (вкл. трибология)
с преподаване немски език) – един, със срок 2
месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ, София,
бул. Климент Охридски № 8, сграда „А“, ет. 2,
каб. 205, тел.: 81 63 120 и 81 63 136.
3035
696. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Клинична
лаборатория“ за нуждите на Катедрата по клинична лаборатория към УМБАЛ „Александровска“
със срок 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, бул. Г. Софийски № 1, канцелария на
Катедрата по клинична лаборатория, в сградата
на „Лабораторен блок и Клинична фармакология“,
ет. 2, тел. 02/9230 929.
3147
696а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна,
радиационна и др.)“ за нуждите на Катедрата по
епидемиология и хигиена – Сектор „Хигиена“,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, ул. Здраве № 2, Медико-биологичен
комплекс, тел. 0886 81 80 06.
3148
83. – Великотърновският университет „Св. св.
Кирил и Методий“ обявява конкурси за: професори
по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.4. Науки за земята (Икономическа
и социална география) – един; област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория
на възпитанието и дидактика – Предучилищна
педагогика) – един; област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Религиозно образование) – един; област на висше образование 2.
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Хуманитарни науки, професионално направление
2.4. Религия и теология (История на Българската
православна църква) – един; доценти по: област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика
(Предучилищна педагогика, Педагогика на физическата култура в детската градина) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература между двете световни
войни) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Българска литература от втората
половина на XX век) – един; област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Съвременен
английски език – Социолингвистика и системна
функционална граматика) – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика (Политическа икономия) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (Маркетинг) – един; област на висше
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
ректората, отдел „Човешки ресурси“, стаи 307 и
305, тел.: 062/618-308 и 062/618-368.
3127
15. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве по
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ в катедра
„Управление на здравните грижи, медицинска
етика и информационни технологии“, Факултет
„Обществено здраве“ – един, 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.
3036
71. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академична длъжност: професор в област на висше образование 7. Здраве
опазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина по: научна специалност „Ревматология“
към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ за преподаването на български и английски
език – един на непълно работно време (4 ч.); научна специалност „Гастроентерология“ към Втора
катедра по вътрешни болести за преподаването
на български и английски език – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Справки и документи в
ректорат, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А,
4002 Пловдив, тел.: 0877124007 и 0882512598; e-mail:
science@mu-plovdiv.bg.
3077
48. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за: професори по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика (Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта) – един, със срок 2 месеца;
област на висше образование 5. Технически науки,
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професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Проектиране на
комуникационна и компютърна техника) – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“; доценти по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация (Изследване на операциите) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
(Земна механика) – един, със срок 3 месеца;
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки (Информатика) – един, със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството на ВТУ „Т.
Каблешков“, София, кв. Слатина, ул. Гeo Милев
№ 158, тел.: 02/9709209, 0889239922.
3037
15. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност доцент
за цивилен служител в катедра „Мениджмънт
и логистика“ в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебни дисциплини: „Управление на безопасността,
околната среда и сигурността в логистиката“,
„Управление на качеството“, „Въведение в логистиката“, „Спедиция“ и „Корабно агентиране и
чартиране“ – за едно място, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки:
на тел.: 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и
на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
Варна, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за
некласифицирана информация, ет. 1.
3003
50. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност професор
за цивилен служител в Департамента за следдипломна квалификация за нуждите на катедра
„Корабоводене“ в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация,
учебна дисциплина „Оперативно използване на
електронни карти и информационни системи
(ECDIS)“ – за едно място, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки:
тел. 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и на
сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване
на документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна,
ул. Васил Друмев № 73, регистратура за некласифицирана информация – ет. 1.
3058
74. – Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, обявява
конкурс за академична длъжност доцент за цивилен служител в област на висшето образование
5. Технически науки, професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна
специалност „Динамика, балистика и управление
на полета на летателни апарати“. Срок за подаване на документите за конкурса: 2 месеца от
обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За
дата на подаване на документите от кандидатите
се счита датата на завеждането им в регистратурата на ВВВУ или датата на изпращането им
от пощенския клон. Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със
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Заповед № ОХ-926 от 19.11.2018 г. на министъра
на отбраната на Република България и Заповед
РД-03-304 от 9.05.2022 г. на началника на ВВВУ,
публикувани на сайта на ВВВУ; за контакти:
GSM: 0888644861.
3085
307. – Националният археологически институт
с музей – Българска академия на науките, София,
обявява пет конкурса за академична длъжност
доцент: по направление 2.2. История и археология – специалност „Археология“, за нуждите на:
Секция за тракийска археология – един; Секция
за интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България – един; Отдел „Филиал
Шумен“ – два; по направление 2.2. История и археология – специалност „Праистория“, за нуждите
на Националния археологически музей – един.
Петте конкурса са със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: в НАИМ – БАН, София,
ул. Съборна № 2, тел. 02 988 24 06.
3115
61. – Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН –
София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент в област на висше образование
4.1. Физически науки по научна специалност
„Хелиофизика“ за нуждите на отдел „Слънце и
Слънчева система“; по тема „Еруптивни процеси
в слънчевата атмосфера“ – един. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се приемат в
Института по астрономия с НАО, п.к. 1784 София,
бул. Цариградско шосе № 72, тел. 02/974 19 10.
3104
62. – Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН –
София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност професор в област на висше образование 4.1. Физически науки по научна специалност
„Астрофизика и звездна астрономия“ за нуждите
на отдел „Галактики и космология“ по тема
„Физика на квазарите“ – един. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се приемат в
Института по астрономия с НАО, п.к. 1784 София,
бул. Цариградско шосе № 72, тел. 02/974 19 10.
3105
11. – 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. Цар Борис
ІІІ – ІІ част, район „Овча купел“ на улици от о.т. 37
до о.т. 54 и създаване на нова улица от о.т. 53а
(нова) – о.т. 53б (нова) – о.т. 53в (нова) – о.т. 53г
(нова) – о.т. 53д (нова) – о.т. 53е (нова); изменение границите на кв. 231а и създаване на нови
кв. 231а и 231б; изменение на плана за регулация
и застрояване (ИПРЗ) на м. Цар Борис ІІІ – ІІ
част, кв. 231а на УПИ ІV – „за административни
и обслужващи функции“, и УПИ ХІІІ – „за научноизследователска и производствена дейност
и офиси“, поземлени имоти с идентификатори
68134.4340.377 и 68134.4340.1568 за създаване на
нови УПИ ІV-377 – „за ЖС, ОО, офиси, ПГ и
ТП“, УПИ ХІІІ – „за научноизследователска и
производствена дейност и офиси“, в кв. 231а и
нов УПИ І – „за парк“ в нов кв. 231б; изменение
границите на контактен УПИ XV – „за паркинг“.
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Проектът е изложен в Район „Овча купел“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общината чрез Район „Овча купел“.
3038
25. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 222 по
протокол № 53 от 7.04.2022 г. на Столичния общински съвет е одобрен проект за изменение на
план за улична регулация между о.т. 43 – о.т. 44
до о.т. 44а – създаване на нова улица от о.т. 43а
(нова) – о.т. 43б (нова) – о.т. 43в (нова) до о.т. 43г
(нова) и наложеното от това изменение на регулацията на УПИ V-снс, 314; изменение границите
на УПИ XVI-2103, съвместяване на вътрешните
регулационни линии с имотните граници на ПИ
с идентификатор 04234.6966.3757 пo КККР на
Бистрица за образуване на нов УПИ XVI-3757 „за
жс“, кв. 4М, м. В.з. Бистрица – Манастира, район
„Панчарево“. Решението и проектът са изложени
в Район „Панчарево“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
3081
32. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 219 по
протокол № 53 от 7.04.2022 г. на Столичния общински съвет е одобрен проект за изменение на
план за улична регулация – откриване на задънена улица от о.т. 37б (съществуваща) – о.т. 37в
(нова) – о.т. 37г (съществуваща) и наложеното от
това изменение на границата на УПИ XXI-2368
за създаване на нов УПИ ХХІ-2368 – „за жс“,
ПИ с идентификатор 04234.6937.2368 по КККР
на Бистрица, кв. 4М, м. В.з. Манастира, район
„Панчарево“. Решението и проектът са изложени
в Район „Панчарево“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
3054
64. – Община Асеновград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1108 от
23.02.2022 г. на Общинския съвет – Асеновград,
е одобрен ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за обект „Трасе на
външно кабелно ел. захранване на „жилищна
сграда“ с местонахождение: Асеновград, имот
№ 00702.18.673, ЕК АТТЕ 00702“ като част от
комплексен проект за обект: „Външно кабелно
ел. захранване на „жилищна сграда“ с местонахождение: Асеновград, имот № 00702.18.673“
съгласно нанесените плътни сини линии и отредените сервитути, отразени с червени пунктирани
линии. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
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от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Асеновград, до Административния съд – Пловдив.
3013
64а. – Община Асеновгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1110
от 23.02.2022 г. на Общинския съвет – Асеновград,
е одобрен ПУП – ПП за линеен обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване
на приемно-предавателна станция № PDV0728.
А000 – Леново, в поземлен имот № 43298.77.85 по
кадастралната карта на с. Леново“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Асеновград, до Административния съд – Пловдив.
3014
64б. – Община Асеновгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1153 от 30.03.2022 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен ПУП (ПП) за трасе на кабел
1 kV по част „Електро“ за обект „Осветление и
СОТ с местонахождение: имот № 00702.14.216,
Асеновград, ЕКАТТЕ 00702, община Асеновград“
съгласно нанесените плътни червени линии и
сервитути, означен с черни пунктирани линии
на приложения проект. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Асеновград,
до Административния съд – Пловдив.
3015
64в. – Община Асеновгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1154 от 30.03.2022 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за
обект „Транспортен достъп до имот с идентификатор КИ 99088.21.16 по КККР на кв. Долни
Воден, Асеновград“ и промяна предназначение
на част от поземлен имот КИ 99088.21.23 по
КККР на кв. Долни Воден, Асеновград, съгласно
нанесените линии и координати на гранични
точки – т. 1 – т. 2 – т. 3 – т. 4 – т. 5 – т. 6 на приложения проект. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.
3016
64г. – Общ ина Асеновг ра д на основа н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1155 от 30.03.2022 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за
линеен обект на техническата инфраструктура:
„Външно ел. захранване на жилищна сграда в
поземлен имот КИ 99087.37.195 по кадастралната карта на кв. Горни Воден, Асеновград“, като
част от комплексен проект съгласно нанесените
плътни червени линии. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пловдив,
чрез Общинския съвет – Асеновград.
3017
90. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 и 11 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на улична регулация от
о.т. 74 през о.т. 75, 76, 77, 78, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 29 до о.т. 21 – между кв. 3, 6 и 4 по предва-
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рителния проект на подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
на с.о. Балъм дере, район „Владислав Варненчик“,
гр. Варна, с площ 40 хектара. Планът е изложен
в техническата служба – Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна
чрез техническата служба – Район „Владислав
Варненчик“ – Община Варна.
3029
9. – Община Велико Търново на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 954 по протокол № 39 от 28.04.2022 г. на
Общинския съвет – Велико Търново, е одобрен
проект за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация за УПИ XXVI-16 – „за
производствени и складови дейности“, от кв. 571а
и УПИ XIX-6086 – „производствени и складови
дейности“, от кв. 570 по плана на гр. Велико Търново и частта от улица с о.т. 85 – 88 между тях
(част от ул. Четвърта), като се заличават кв. 571а,
УПИ XXVI-16 – „за производствени и складови
дейности“, от кв. 571а, УПИ XIX-6086 – „производствени и складови дейности“, от кв. 570
и част от улица с о.т. 85 – 88 и о.т. 86. Създава
се нов УПИ LVI-16, 6086 – „за производствени
и складови дейности“, от кв. 570, който включва УПИ XXVI-16 от кв. 571а, частта от улица
с о.т. 85 – 88 и УПИ ХIХ-6086. Преномерират
се: УПИ ХIII-16 – „производствени и складови
дейности“, от кв. 571а в УПИ LIV-16 – „производствени и складови дейности“, от кв. 570;
УПИ ХVII – „за бензиностанция“, от кв. 571а в
УПИ LV – „за бензиностанция“, от кв. 570; УПИ
XVI – „за производствени и складови дейности“,
от кв. 571а в УПИ LIII – „за производствени и
складови дейности“, от кв. 570; УПИ XV – „за
ведомствен паркинг“, от кв. 571а в УПИ LII – „за
ведомствен паркинг“, от кв. 570. На основание
чл. 215, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – Велико Търново, пред
Административния съд – Велико Търново.
3069
17. – Община Видин на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 53, взето
с протокол № 4 от 15.04.2022 г. на Общинския
съвет – Видин, е одобрен проект за изменение
на подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ), както следва:
ПР, с който се предвижда: ПИ с идентификатор
52283.169.76, урегулиран в УПИ I-72, УПИ II-71 и
УПИ III-70, кв. 39, и част от ПИ с идентификатор
52283.169.80, урегулиран в УПИ II-80 – „За крайпътен комплекс: обществено хранене, търговско
обслужване и складови дейности“, кв. 101, по
плана на с. Новоселци, се обединяват в един нов
ПИ с проектен идентификатор 52283.169.82 по
КККР на с. Новоселци с площ 4129 кв. м, който
се урегулира по имотни граници в нов УПИ Х-82
с предназначение – „За крайпътен комплекс:
обществено хранене, търговско обслужване и
складови дейности“, кв. 39, по плана на с. Новоселци; за останалата част от ПИ с идентификатор
52283.169.80, урегулиран в УПИ II-80 – „За крайпътен комплекс: обществено хранене, търговско
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обслужване и складови дейности“, кв. 101, се
обособява нов ПИ с проектен идентификатор
52283.169.81 по КККР на с. Новоселци с площ
7162 кв. м, който се урегулира в нов УПИ III81 – „За крайпътен комплекс: обществено хранене, търговско обслужване и складови дейности“,
кв. 101, по плана на с. Новоселци; ПЗ, с който се
предвижда застрояване, отговарящо на предназначението на устройствената зона в УПИ Х-82 – „За
крайпътен комплекс: обществено хранене, търговско обслужване и складови дейности“, кв. 39,
по плана на с. Новоселци, и III-81 – „За крайпътен комплекс: обществено хранене, търговско
обслужване и складови дейности“, кв. 101, по
плана на с. Новоселци.
3045
57. – Община Габрово на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощен план, план на новообразуваните имоти
и регистър на имотите към тях за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове, посочени в § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за следните землища: Армените с ЕКАTTE: 00638 – КР
401, 402, 403, 404, 405, 406 и 407; Враниловци с
ЕКАТТЕ: 12168 – КР 401, 402, 403, 404, 405, 406,
407, 408, 409 и 410; Гъбене с ЕКАТТЕ: 18215 – КР
430 и 431; Копчелиите с EKATTE: 38577 – КР
401; Лесичарка с ЕКАТТЕ: 43339 – КР 409; Златевци с ЕКАТТЕ: 30973 – КР 401, 402, 403 и 404,
и ПИ № 18215.120.37 по кадастралната карта на
гр. Габрово с ЕКАТТЕ: 14218, на територията на
община Габрово, които са изложени в сградата
на Община Габрово. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
3055
34. – Община Доспат на основание чл. 25, ал. 4
ЗОС съобщава, че е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот на основание чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОС и чл. 205, т. 1 от
ЗУТ във връзка с одобрен ПУП – ПУР за обект:
„Изграждане на ул. Крайбрежна, ул. Панорамен
път в м. Чинлий и улица в м. Каркъма по КККР
на гр. Доспат“, с Решение № 139 от 28.08.2020 г.
и изменен с Решение № 174 от 27.10.2020 г. на
Общинския съвет – Доспат, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост,
попадащ в улична регулация, за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин. Издадена е
Заповед № К-226 от 3.05.2022 г. на кмета на община Доспат ведно с мотивите за издаването и
за отчуждаване на част от ПИ с идентификатор
№ 23025.45.329 (застроен), с площ за отчуждаване 27 кв. м и обща площ 473 кв. м по КККР на
гр. Доспат, одобрена със Заповед № РД-18-35 от
15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Собственик на имота – н-ци на Владимир Д.
Момчилов. Стойността на паричното обезщетение
съгласно изготвена пазарна оценка от независим
оценител е в размер общо 540 лв. Сумата ще бъде
преведена до седем дни след влизане в сила на
заповедта по сметка, открита от Община Доспат
в „Асет Банк“ – АД, клон Доспат, на името на
правоимащия. Заповедта подлежи на обжалване
в 14-дневен срок след обнародването в „Държавен
вестник“.
3094
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21. – Община Елена на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с
Решение № 65 по протокол № 5 от 28.04.2022 г. на
Общинския съвет – гр. Елена, е одобрен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура – трасе на кабелното ел. захранване на приемно-предавателната станция № VT 5392_C/Durlevci,
намираща се в имот с идентификатор 04460.48.5 по
КККР на неурбанизираната територия на землище
с. Блъсковци. Трасето е с начална точка измервателно устройство, монтирано на съществуващ
стоманобетонов стълб в имот с идентификатор
24654.209.13 по КККР за урбанизираната територия
с. Дърлевц и, преминава през имота, продължава в
имот с идентификатор 04460.48.404, с НТП „нива“
по КККР за неурбанизираната територия на зем
лище с. Блъсковци, през имот с идентификатор
04460.48.101, с НТП „за селскостопански, горски
и ведомствен път“ (общинска собственост) по
КККР до технологичното помещение на БС – имот
с идентификатор 04460.48.5 по КККР. Общата
дължина на трасето е 168 л. м и обща площ на
сервитута 569 кв. м, от които 53 л. м и площ на
сервитута 110 кв. м в урбанизирана територия
и 115 л. м и площ на сервитута 460 кв. м извън
урбанизирана територия. В имота – общинска
собственост, трасето е с дължина 106 л. м и площ
на сервитута 212 кв. м. Подробният устройствен
план се намира в дирекция УТОС при Община
Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, гр. Елена,
където заинтересованите могат да се запознаят
със същия. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Елена пред Административния
съд – Велико Търново.
3023
21а. – Община Елена на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 66 по протокол № 5 от 28.04.2022 г.
на Общински я съвет – гр. Елена, е одобрен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе на въздушна мрежа ниско
напрежение (ВМНН) 1 kV за захранване на имот
с идентификатор 55261.41.81 по КККР на неурбанизираната територия на землище с. Палици.
Трасето е с начална точка ВТП „Брязово“ в имот
с идентификатор 55261.41.74, с НТП „пасище“ по
КККР и преминава през следните имоти – имот
с идентификатор 55261.41.151, с НТП „полски
път“ (собственост на Община Елена), имот с
идентификатор 55261.41.14, с НТП „нива“ (частна
собственост), имот с идентификатор 55261.41.203,
с НТП „за селскостопански, горски и ведомствен
път“ (собственост на Община Елена) и имот с
идентификатор 55261.41.202, с НТП „за селскостопански, горски и ведомствен път“ (собственост
на Община Елена). Общата дължина на трасето
е 404 л. м и площ на сервитута 1010 кв. м, от
които 373 л. м и площ на сервитута 935 кв. м в
имоти – общинска собственост. Подробният устройствен план се намира в дирекция УТОС при
Община Елена – ул. Ил. Макариополски № 24,
гр. Елена, където заинтересованите могат да се
запознаят със същия. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Елена пред Административния съд – Велико Търново.
3024
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21б. – Община Елена на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с
Решение № 67 по протокол № 5 от 28.04.2022 г. на
Общинския съвет – гр. Елена, е одобрен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура – трасе на подземен кабел 20 kV от нов БКТП в
имот с идентификатор 27190.300.1 по КККР до съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) 20 kV
в имот с идентификатор 27190.131.51 (собственост
на възложителя) по КККР на неурбанизираната
територия на землище гр. Елена, в близост до
СБС 45 от гръбнака на ЕП 20 kV „Средни колиби“. Общата дължина на трасето е 18,90 л. м,
като 5,30 л. м с площ на сервитута 21,20 кв. м
са в имот с идентификатор 27190.131.104, с НТП
„за селскостопански, горски, ведомствен път“
(собственост на Община Елена), а останалите
13,60 л. м с площ на сервитута 54,40 л. м са в имот
с идентификатор 27190.131.51 по КККР (от които
нов сервитут 12,00 кв. м и 42,40 кв. м, попадащи
в съществуващия сервитут на трасе 20 kV). Подробният устройствен план се намира в дирекция
УТОС при Община Елена – ул. Ил. Макариополски № 24, гр. Елена, където заинтересованите
могат да се запознаят със същия. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Елена пред
Административния съд – Велико Търново.
3025
21в. – Община Елена на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с
Решение № 68 по протокол № 5 от 28.04.2022 г. на
Общинския съвет – гр. Елена, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура – разширение на клон „В“ на въздушна мрежа ниско
напрежение (ВМНН) към ТП „Долни Марян“ за
захранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 47425.30.8 по КККР за неурбанизираната
територия на землище с. Марян. Началната точка
на трасето е съществуващ стоманобетонов стълб
(СБС) в имот с идентификатор 47425.30.12, с НТП
„изоставена орна земя“ (частна собственост) и
продължава чрез изправяне на седем нови СБС
в имоти с идентификатори № 47425.29.932, с НТП
„за селскостопански, горски и ведомствен път“
(собственост на Община Елена) и № 47425.30.935,
с НТП „за селскостопански, горски и ведомствен
път“ (собственост на Община Елена) до границата на имот с идентификатор 47425.30.8, с НТП
„за друг вид застрояване“ (частна собственост).
Общата дължина на трасето е 172 л. м и площ
на сервитута 487 кв. м. Подробният устройствен
план се намира в дирекция УТОС при Община
Елена – ул. Ил. Макариополски № 24, гр. Елена,
където заинтересованите могат да се запознаят
със същия. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Елена пред Административния
съд – Велико Търново.
3026
21г. – Община Елена на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на линеен
обект – външно кабелно ел. захранване НН на
имот с идентификатор № 83452.512.1 по КККР на
с. Шубеци. Трасето е с начална точка МТП „Шубеци“ на съществуващ стоманорешетъчен стълб
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(СРС) от ВЕЛ „Буйновци“ в имот с идентификатор
06896.116.83, с НТП „за селскостопански, горски и
ведомствен път“ (собственост на Община Елена),
продължава в обхвата на републикански път ІІІ662 „Твърдица – Елена“ (имот с идентификатор
06896.116.86, с НТП „за път от републиканската
пътна мрежа“, урбанизирана територия с. Шубеци
(кадастрален район 522), и имот с идентификатор
06896.111.26, с НТП „за път от републиканската
пътна мрежа“), урбанизирана територия с. Шубеци
(кадастрален район 510), и през имоти с идентификатори № 06896.19.108, с НТП „за селскостопански, горски и ведомствен път“ (собственост
на Община Елена) и № 06896.111.152, с НТП
„за селскостопански, горски и ведомствен път“
(собственост на Община Елена) до границата
на имот с идентификатор 83452.512.1 по КККР
на с. Шубеци (кадастрален район 512). Общата
дължина на трасето е 510,50 л. м и площ на сервитута 1072 кв. м. Парцеларният план се намира
в дирекция УТОС при Община Елена – ул. Ил.
Макариополски № 24, гр. Елена, където пряко
заинтересованите 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.
3027
3. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура – трасе за транспортен достъп чрез път с трайна настилка до ПИ
с проектен номер 55676.34.60 (част от ПИ с ид.
55676.34.8) в м. Кюлдере по КККР на с. Певците.
ПУП – ПП предвижда част от трасето за транспортен достъп до ПИ с проектен идентификатор
55676.34.8 да започне от границата на ПИ с ид.
55676.131.130 – за път от републиканската пътна
мрежа – държавна публична територия, и да премине през ПИ с идентификатор 55676.34.35 – за
селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост, по КККР на с. Пев
ците. ПУП – ПП предвижда другата част от
трасето за транспортен достъп до ПИ с проектен
идентификатор 55676.34.8 да започне от границата
на ПИ с ид. 40939.129.235 – за път от републиканската пътна мрежа – държавна публична
територия, и да премине през ПИ с идентификатор 40939.141.116 – за селскостопански, горски,
ведомствен път – публична общинска собственост,
по КККР на с. Кърнаре. Съгласно 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 администрация – Карлово.
3028
1. – Община Козлодуй на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 448 от
21.04.2022 г. на Общинския съвет – гр. Козлодуй,
е одобрен подробен устройствен план – план за
регулация (ПУП – ПР) за част от кв. 228, кв. 339 и
кв. 1(2001) и кв. 2(2002) – стават кв. 271; кв. 3(2003)
става кв. 272; кв. 4(2004) става кв. 273; кв. 5 става кв. 274; кв. 6(2006) става кв. 275; кв. 7(2007)
става кв. 276, кв. 223, 234, част от ул. Ком и
ул. Ралица, ул. Калина, ул. Зорница, ул. Обходен
път, ул. Иглика, гр. Козлодуй. Решението може
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да бъде обжалвано от заинтересуваните лица
чрез Община Козлодуй пред Административния
съд – Враца, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3070
35. – Община Котел на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване (ПУП – ПР
и ПЗ) в обхвата на кв. 3, 4 и създаване на нов
кв. 7 по РП на Индустриална зона – Котел, с цел
обособяване на урегулирани поземлени имоти
за ПИ 39030.503.19 и 39030.503.54 по КККР на
гр. Котел, община Котел. С плана за регулация
в кв. 3 се създава УПИ II-19, чиито граници съвпадат с границите на ПИ 39030.503.19 в рамките
на квартала, като сега съществуващият УПИ III
в кв. 3 отпада, т.е. УПИ III, отреден за ПП „Котленски край“, се обединява с УПИ II, като се
променя отреждането от „за ЗММ „Победа“ на
„промишлени и складови дейности и фотоволтаична електрическа централа“. В югозападния
край на отпадащия УПИ III в кв. 3 се отделя зона
за озеленяване, която засяга малка част от ПИ
39030.503.55, ПИ 39030.503.56 и ПИ 39030.503.57,
която попада в регулационните граници на населеното място. Останалата част от тези имоти,
които са урбанизирана територия, остават извън
нея. УПИ I-18 в кв. 3 също променя границите
си в съответствие с имота по кадастрална карта
и за него е отреден достъп посредством тупик
с ширина 8 м, който го свързва с основната
улица. Останалата част от ПИ 39030.503.19, която не е засегната от улици и за която не може
да бъде обособен урегулиран поземлен имот,
поради залесяване се отрежда за озеленяване.
Североизточната граница на УПИ II-19 достига
до съществуващата улица. В кв. 4 се коригират
границите на УПИ I-18, така че да не засяга
границите на ПИ 39030.503.19, като и за него се
осигурява достъп посредством тупик с ширина
8 м, който го свързва с основната улица. В рамките на този квартал частите от ПИ 39030.503.19,
които не са засегнати от улици, са предвидени за
озеленяване. Създава се нов кв. 7 за УПИ I-54,
тъй като в действащия регулационен план УПИ I
съществува, но няма определен квартал за него.
Част от границите на УПИ I-54, които са извън
уличното пространство, са коригирани в съответствие с границите на ПИ 39030.503.54 от к.к.,
като североизточната му граница достига до
съществуващата улица. Отреждането на ново
образувания УПИ I се променя от „за резервен
терен“ на „промишлени и складови дейности и
фотоволтаична електрическа централа“. С плана
за застрояване се определя зона за застрояване
с ограничителни линии за новообразуваните
УПИ II – „промишлени и складови дейности и
фотоволтаична електрическа централа“, в кв. 3
и УПИ I – „промишлени и складови дейности и
фотоволтаична електрическа централа“, в кв. 7.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3048
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36. – Община Котел на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
страни, че с Решение № 433 от 29.03.2022 г. на
Общинския съвет – гр. Котел, е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и
план за застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват ПИ
пл. № 13, ПИ пл. № 54 и ПИ пл. № 55, както
и улицата между тях по кадастралния план на
с. Братан, община Котел. Планът за регулация е
първи за населеното място и е изработен на база
кадастралния план на с. Братан. Създават се два
квартала 1 и 2, разделени от улица с ширина 6 м,
която в северния край завършва с тупик в о.т. 1,
на юг улицата достига до кръстовище в о.т. 14 и
се разклонява на изток до о.т. 19 и на запад до
о.т. 16, където е краят на населеното място. В
кв. 1 са формирани четири УПИ, като три от тях
са с предназначение „За жилищно строителство“
и един „За лесопарк“. В кв. 2 се формира един
УПИ с отреждане „За жилищно строителство“.
Планът за застрояване е решен със застроителни
линии с устройствени показатели: Пз – до 40 %,
Кинт. – до 0,6, Нстр. – до 10 м. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Котел пред
Административния съд – Сливен.
3049
37. – Община Котел на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните страни, че
с Решение № 430 от 29.03.2022 г. на Общинския
съвет – гр. Котел, е одобрен подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за пътна
връзка през ПИ с идентификатор 39030.503.34 с
цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ
39030.503.32 (УПИ I, кв. 1) и ПИ 39030.503.30
(УПИ VIII, кв. 1) по плана на Индустриална
зона – Котел, община Котел, от път II-48 (Омуртаг – Котел – път I-7) при км 40+437. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Котел пред
Административния съд – Сливен.
3050
143. – Община Котел на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за трасе на ел. кабел l kV за
захранване с ел. енергия ПИ с идентификатор
29283.50.4 по КККР на с. Жеравна, област Сливен.
Съгласно 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 администрация.
3091
251. – Община Кричим на основание чл. 128,
ал. 1, изр. второ от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ,
че е изработен проект на подробен устройствен
план  –  парцеларен план за трасе на линеен обект:
„Оптична кабелна линия за пренос на електронни съобщения, преминаваща през землищата на
гр. Кричим, община Кричим, с. Устина, община
„Родопи“, гр. Перущица, община Перущица, и
с. Брестовица, община „Родопи“, с възложител
„Оптиплей“ – ЕООД, с адрес на управление:
гр. Пещера, ул. Михаил Такев № 98. Проектът е
на разположение в сградата на Община Кричим,
пл. Обединение № 3, дирекция УТГРМДТХД,
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ет. 3, стая 28, и може да бъде разгледан от заинтересованите лица всеки работен ден от 9 до
11 ч. и от 14 до 16 ч. 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 до общинската администрация – Кричим.
3092
18. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план и план-схема за обект:
„Актуализация на работен проект за вътрешна
водопроводна мрежа на с. Главатарци, община
Кърджали“. Проектната документация е изложена
за разглеждане в Община Кърджали, стая 214. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2997
19. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план и план-схема за обект:
„Разширение на вътрешна водопроводна мрежа
на махала Долна Бленика и с. Бленика, община
Кърджали“. Проектната документация е изложена
за разглеждане в Община Кърджали, стая 214. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2998
644. – Община Мадан на основание чл. 129,
ал. 1 и във връзка с чл. 150, ал. 6 и 8 от ЗУТ
съобщава, че с Решение № 426 от 29.04.2022 г. на
Общинския съвет – Мадан, е одобрен проект за
изменение на ПУП – план за регулация за кв. 108
и 111, премостване през ПИ 46045.501.879, представляващ р. Голяма река в гр. Мадан, община
Мадан – част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за обект:
„Транспортен мост над р. Голяма река, свързващ
ул. Явор (между о.т. 617 – 618) и ул. Обединение
(между о.т. 322 – 323)“, в Мадан, за който обект
са одобрени технически инвестиционни проекти и е издадено Разрешение за строеж № 18 от
29.04.2022 г. Проектът за изменение на ПУП предвижда изменение на улична регулация и свързването на ул. Обединение и ул. Явор чрез изграждане
на мостово съоръжение през ПИ 46045.501.879,
представляващ р. Голяма река. Предвиденото
съоръжение е с широчина 14,6 м, от които по
5 м за две платна и по 1,8 м за тротоари от двете
страни, и дължина 37,6 м. Мостът е ситуиран
по ул. Обединение между о.т. 322 – 323 от нова
о.т. 322а в кв. 108 до ул. Явор между о.т. 617 – 618
до нова о.т. 617а в кв. 111. Устоите на моста попадат
в общински ПИ с идентификатор 46045.501.979
и ПИ с идентификатор 46045.501.805 – публична
общинска собственост, и премоства през ПИ с
идентификатор 46045.501.879 – река, публична
държавна собственост. Тангиращите урегулирани
поземлени имоти, отредени за озеленяване, запазват предназначението си. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
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в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Мадан до Административния съд – Смолян.
3021
37. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица
по чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 73, взето с
протокол № 5 от 10.03.2022 г. на Общинския съвет – Пловдив, е одобрен проект за ПУП – план
за регулация и застрояване и план-схеми: „Електрификация“, „Водоснабдяване и канализация“
и „Транспортно-комуникационна“, за поземлен
имот с идентификатор 56784.382.37, м. Кв. Беломорски, землище Пловдив-юг, като го урегулира и от него се образуват девет урегулирани
поземлени имота, както следва: УПИ 382.1318,
жилищно застрояване, УПИ 382.1319, жилищно
застрояване, УПИ 382.1320, жилищно застрояване, У ПИ 382.1321, жилищно застрояване,
У ПИ 382.1322, ж и лищ но заст рояв ане, У ПИ
382.1323, жилищно застрояв ане, УПИ 382.1324,
жилищно застрояване, УПИ 382.1325, жилищно
застрояване, и УПИ 382.1326, жилищно застрояване, всичките с ново свободно нискоетажно
застрояване, и улица-тупик с габарит 6 м и
дължина 167,55 м с обръщало за обслужване на
горепосочените УПИ с техническа инфраструктура, по червените и сините линии, надписи със
син цвят, котировки с червен цвят, осова линия
и осови точки с червен цвят за регулацията, по
червените ограничителни линии, котировки с
черен цвят за застрояването и матрица с устройствени показатели за зона Жм с височина – до
10 м, от 1 до 3 етажа, Кинт. – до 1,2, плътност
на застрояване – до 60 %, озеленяване – повече
от 40 %, 100 % паркиране, указани със син и зелен цвят. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решенията подлежат на обжалване чрез Общинския съвет – Пловдив, пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“. Проектът е изложен за
запознаване в Община Пловдив, пл. Централен
№ 1, ет. 8, стая 5.
3031
6. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно ел.
захранване 1 kV на „лятна кухня и барбекю“ в ПИ
87240.35.313, м. Агълите по кадастралната карта
на с. Ягодово“. Проектното трасе преминава през
поземлени имоти с идентификатори 87240.35.314 и
87240.35.356 по кадастралната карта на с. Ягодово,
община „Родопи“. Дължината на трасето е 286,13 м
съгласно приложените ПУП – парцеларен план,
регистър на засегнатите имоти и обяснителна
записка, изработени от лицензиран проектант. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
„Родопи“ и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3056
5. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и застро-
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яване на кв. 422 и кв. 423 по плана на гр. Самоков – обединяване на УПИ І – „за етнографски
комплекс“, в кв. 423 и УПИ І – „за паркинг“, и
УПИ ІІ – „за изложбена зала“, в кв. 422 в един
нов УПИ І – „за парк“, в кв. 422 и план-схема на преместваеми обекти в новообразуван
УПИ   І – „за парк“, в кв. 422. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Самоков.
3057
87. – Община Смолян на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 826 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
31.03.2022 г., протокол № 33, е одобрен 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. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да обжалват решението пред Административния
съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Смолян,
бул. България № 12, Смолян.
3061
88. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 825 на
Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието
му, състояло се на 31.03.2022 г., протокол № 32,
се разрешава и е одобрено задание с изработен
проект за подробен устройствен план – устройствена план-схема и парцеларен план за обект:
„Нова кабелна линия 20 kV от БКТП Нивел до
БКТП Гражданска отбрана“, гр. Смолян, с трасе,
преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.134.455, 67653.913.291, 67653.37.448,
67653.136.33, 67653.136.456 и 67653.136.457 по кадастралната карта на гр. Смолян. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 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, Смолян.
3062
92. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 824 на
Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 31.03.2022 г., протокол № 32, се разрешава и е одобрено задание
с изработен проект за подробен устройствен
план – устройствена план-схема и парцеларен
план за обект: „Кабелна линия 20 kV от кабелни
муфи на съществуващ кабел 20 kV до възлова
станция (ВС) Мугла в с. Мугла, преминаващ
през възлова станция (ВС) „Герзовица“ и през
нов БКТП“, община Смолян, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори:
67653.175.13; 67653.557.4; 67653.175.512; 67653.557.5;
67653.175.14; 67653.453.4; 67653.558.14; 67653.573.543;
676 53. 57 2 . 33 6; 676 53. 576 . 5 45; 676 53. 576 . 3 4 8;
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67653.576.568; 67653.575.3; 67653.575.2 и 67653.557.4
по кадастралната карта на гр. Смолян, 49285.25.77;
49285.25.85; 49285.25.16; 49285.25.14; 49285.25.16;
49285.25.12; 49285.25.101 и 49285.234.43 по кадастралната карта на с. Мугла, 36974.2.44 и 36974.2.710
по кадастралната карта на с. Киселчово. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
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,
Смолян.
3063
93. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 823 на
Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието
му, състояло се на 31.03.2022 г., протокол № 32,
се разрешава и е одобрено задание с изработен
проект за подробен устройствен план – устройствена план-схема за обект: „Кабелна линия ниско
напрежение за присъединяване на Зарядна станция
в к.к. Пампорово“, с трасе, преминаващо през
засегнати имоти с идентификатори: 67653.11.27,
67653.1.700 и 67653.1.1000. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 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 до общинската
администрация – Смолян, бул. България № 12,
Смолян.
3064
89. – Община Троян, дирекция „Устройство
на територията“, съобщава на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на
парцел I-1818 в кв. 87 по регулационния план на
I и II микрорайон на гр. Троян (поземлен имот
с идентификатор 73198.505.131 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Троян),
като се обособява по имотни граници урегулиран поземлен имот (УПИ) I-131 с отреждане
„За ниско жилищно застрояване“ и се променя
част от уличната регулация с о. т. 521-520-522. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация. Проектът
е изложен в сградата на Община Троян в стая
№ 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден.
3078
73. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Електроника
НС“ – ЕООД, с който съгласно приложения регистър към заданието по чл. 125 от ЗУТ предвидените
трасета засягат следните поземлени имоти: ПИ
№ 73626.200.160 в землището на гр. Търговище,
с площ с ограничено право на ползване 7 кв. м,
с начин на трайно ползване (НТП) – друг вид
горски имот, вид територия – горска територия, вид собственост – държавна частна; ПИ
№ 73626.200.323 с площ с ограничено право на
ползване 44 кв. м, с НТП – за друг вид дърво
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производителна гора, вид територия – горска,
вид собственост – държавна частна. Информация
по проекта е поместена на интернет страницата
на общината: www.targovishte.bg, линк – Актуално/Oбявления/Обявления и уведомления на
Община Търговище за 2022 година. Проектът
може да бъде разгледан в приемно време, стая
№ 14, ет. 1 в сградата на Община Търговище. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3067
2. – Община Чепеларе на основание чл. 25,
ал. 2 и 4 от ЗОС съобщава, че на основание
чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена Заповед № 152
от 12.04.2022 г. на кмета на община Чепеларе
за отчуж даване на части от имоти – частна
собственост, за изграждане на обект: „Разширение и изместване на съществуващ ски път (ПИ
№ 80371.0.555) и обособяване на детска ски писта
с влек в ПИ 80371.144.16, 80371.144.17, 80371.144.18,
80371.144.19“, а именно: част от имот с идентификатор 80371.144.16, намиращ се в гр. Чепеларе,
община Чепеларе, по одобрената кадастрална
карта, с площ за отчуждаване 0,663 дка, собственост на н-ци на Олга Атанасова Баталова,
целият с площ 1 дка, с трайно предназначение:
земеделска, начин на трайно ползване: ливада,
в размер 2122 лв.; част от имот с идентификатор
80371.144.19, намиращ се в гр. Чепеларе, община
Чепеларе, по одобрената кадастрална карта, с
площ за отчуждаване 0,824 дка, собственост на
н-ци на Васил Стайков Балджиев, целият с площ
1 дка, с трайно предназначение: земеделска, начин
на трайно ползване: ливада, в размер 2637 лв.;
част от имот с идентификатор 80371.144.25,
намиращ се в гр. Чепеларе, община Чепеларе,
по одобрената кадастрална карта, с площ за
отчуждаване 1,212 дка, собственост на Стефан
Константинов Стефанов, целият с площ 6,800 дка,
с трайно предназначение: земеделска, начин на
трайно ползване: друг вид трайно насаждение, в
размер 3878 лв.; част от имот с идентификатор
80371.144.26, намиращ се в гр. Чепеларе, община
Чепеларе, по одобрената кадастрална карта, с
площ за отчуждаване 1/60 ид.ч., собственост на
Мариана Борисова Андреева, като н-к на Георги
Метаксинов Сукарев, целият с площ 2,099 дка,
с трайно предназначение: земеделска, начин на
трайно ползване: друг вид трайно насаждение,
в размер 17,60 лв.
3079
3. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за изменение на ПУП – план за улична регулация
(ПУР) за улица с о.т. 43 – 165 – 164 – 163 – 154
и план за регулация (ПР) за УПИ II-368, III-369,
IV-89, V-90, XVIII-91, VI-91, VII-93, VIII-93, IX-84,
XVІ-84, XV-84 в кв. 14 и УПИ VI-84, V-84, IV-84,
VII-84, III-352, IX-85, VIII-85, ІІ-85 и І-85 в кв. 15
по плана на с. Малко Тръново, община Чирпан,
област Стара Загора. Проектите за изменение
на ПУП предвиждат: премахване на посочената
улица в участъка, преминаваща през поземлени имоти 90, 91, 93 и 370; в участъка между
о.т. 43 и новопроектирана о.т. 164 ширината на
улицата се запазва 10 м, а в участъка между
новопроектирана о.т. 164 и новопроектирана
о.т. 165 се намалява ширината на улицата, като
от 10 м стане 8 м, така че уличната регулация
да тангира по границата на имот с пл. № 370; с
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улица-тупик с о.т. 43, новопроектирана о.т. 164
и новопроектирана о.т. 165 се предвижда осигуряване на лице на УПИ V-90, като лицето
на УПИ V-90 да бъде 8 м, толкова, колкото е
ширината на улицата-тупик в участъка между
новопроектирана о.т. 164 и новопроектирана
о.т. 165; отпадане на кв. 15, а УПИ, попадащи в
него, да се преномерират за кв. 14, като получат
следните номера: УПИ ХХ-85, УПИ XXII-85,
УПИ ХХIII-85, УПИ XXIV-352, УПИ XXV-85
и УПИ XI-370; създава се нов УПИ IX-371 в
новообразуван кв. 14, а останалите УПИ, които
се засягат от исканото изменение и попадат в
кв. 14, да запазят номерата си. Проектът може
да бъде разгледан в стая № 1, ет. 1 в сградата
на общинската администрация. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Чирпан в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3030
70. – Община с. Баните, област Смолян, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява Решение № 257, взето с протокол № 31 на редовно
заседание на Общинск и я съвет – с. Баните,
проведено на 21.04.2022 г., с което се одобрява
проект за изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Изграждане
на улица и транспортен подход към пречиствателна станция за отпадни води“ – II етап от км
0+282,67 до км 0+564,29, представляващ част
от обект: „Атрактивен маршрут за пешеходен
и велосипеден туризъм – алея, покрай коритото на р. Малка Арда до язовирната стена на
МВЕЦ – Баните“, с. Баните, област Смолян,
с който се засягат части от следните недвижими имоти с идентификатори: 44402.12.1012,
44402.31.2, 44402.31.3, 44402.12.837, 44402.12.839,
44402.12.868, 44402.12.942 и 44402.12.838 по одобрената със Заповед № РД-18-20 от 20.04.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК кадастрална
карта на с. Баните. На основание чл. 60, ал. 1
от АПК е допуснато предварително изпълнение
на решението.
3051
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че на 15.04.2022 г. е постъпило оспорване от Янко
Петров Янков на чл. 15, ал. 1 от Наредба № 5
от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване
на заявления по схеми и мерки за директни
плащания, издадена от министъра на земеделието и храните (загл. изм., ДВ, бр. 14 от 2010 г.,
в сила от 19.02.2010 г.), като всеки, който има
правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия, като представи молба
за присъединяване или за встъпване и препис
за връчване на насрещните страни, по което е
образувано адм. д. № 3989/2022 г. по описа на
Върховния административен съд, насрочено за
29.09.2022 г. от 14 ч.
3066
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от СНЦ „Организация
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на развъдчиците на автохтонни кафяви говеда в
България“, ЕИК 206849838, със седалище и адрес
на управление гр. Калофер, област Пловдив, и
СНЦ „Развъдна асоциация на българските породи
говеда – родопско късорого, българско родопско,
искърско“, ЕИК 160109806, със седалище гр. Смолян, на Годишен план за пашата и ползването
на сено в Национален парк „Централен Балкан“
за 2022 г., утвърден със Заповед № РД-49 от
31.03.2022 г. на директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (частично), по
което е образувано адм. д. № 79/2022 г. по описа
на Административния съд – Габрово, насрочено
за 29.06.2022 г. от 11 ч.
3073
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
по жалба на Паско Тошев Запрянов от Димитровград на разпоредбата на чл. 53, ал. 1, т. 18
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Момчилград, приета
с Решение № 23 от 17.12.2003 г. на Общинския
съвет – Момчилград (изм. с Решение № 123 от
31.10.2012 г. на ОбС – Момчилград). По оспорването е образувано адм. д. № 178/2022 г. по описа
на Административния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 29.06.2022 г. от 10,25 ч.
3082
Административният съд – София-град, съобщава, че е постъпила жалба от Волен Николов
Сидеров чрез пълномощник адвокат Стоянов
срещу Заповед № РД-01-968 от 26.11.2021 г. на
министъра на здравеопазването на Република
България, с която са въведени противоепидемични
мерки на територията на Република България,
считано от 1.12.2021 г. до 31.03.2022 г., по която
е образувано адм. д. № 191/2022 г. по описа на
Административния съд – София-град, VII три
членен състав, насрочено за 3.06.2022 г. от 10 ч.
Лицата, които имат правен интерес, могат да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган в
едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“, като подадат заявление до
съда с приложени към него преписи за другите
страни в производството.
3039
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Хасково, с който се
оспорва приложение № 2.3 от Наредба № 10 за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград, приета с Решение № 1040 от
14.12.2018 г. на Общинския съвет – Свиленград,
е образувано адм.д. № 416/2022 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
20.07.2022 г. от 10,30 ч.
3080
Районният съд – Пловдив, VІІ граждански
състав, съобщава на Лилия Андреева Маттерн,
родена на 24.07.1950 г., с неизвестен адрес, че е
ответница по гр.д. № 18109/2021 г. по описа на
Районния съд – Пловдив, VІІ граждански състав,
образувано по искова молба на Лилия Георгиева
Дешкова-Мандалчева и Христо Василев Ман-
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далчев за делба на недвижим имот, както и че
следва да се яви в деловодството на Районния
съд – Пловдив, VІІ граждански състав, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“, за да получи препис от исковата молба
и приложенията є за писмен отговор в едномесечен срок от получаването им съгласно чл. 131,
ал. 1 ГПК, тъй като в противен случай ще є бъде
назначен особен представител по делото.
3041
Варненският окръжен съд, ХІІ състав, обявява,
че е образувано гр.д. № 1302 по описа за 2021 г.
на ВОС, ХІІ състав, по искания на КПКОНПИ
за отнемане, както следва:
От Тихомир Койчев Ганев, ЕГН 7902165601:
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3516.27.4.1, имот във Варна, район
„Младост“, бул. Сливница № 169, с предназначение
на самостоятелния обект – жилище, апартамент
№ 1, разположен на етаж втори, а съобразно
архитектурен проект – на първи жилищен етаж,
със застроена площ на апартамента 48,47 кв. м,
състоящ се от дневен тракт, спалня, коридор,
баня-тоалетна и две тераси, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 10135.3516.27.4.13;
10135.3516.27.4.12; под обекта – 10135.3516.27.4.1, над
обекта – 10135.3516.27.4.3, ведно с 3,4257 % ид.ч.
от общите части на сградата, равняващи се на
9,05 кв. м ид.ч., както и 3,4257 % ид.ч. от правото
на строеж върху мястото, в което е построена
жилищната сграда, съгласно приложената схема
поземлен имот с идентификатор 10135.3516.27,
площ 348 кв. м, цена на искането: 46 992,30 лв.
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3516.27.4.13, имот във Варна, район
„Младост“, бул. Сливница № 169, с предназначение на самостоятелния обект – ателие за
творческа дейност № 2, разположен на етаж
втори, а съобразно архитектурен проект – на
първи жилищен етаж, със застроена площ на
ателието 50,83 кв. м, състоящ се от коридор,
две помещения, сервизно помещение и тераса,
при съседни самостоятелни обекти: на същия
етаж – 10135.3516.27.4.22; 10135.3516.27.4.1; под
обекта – 10135.3516.27.4.19 и 10135.3516.27.4.28, над
обекта – 10135.3516.27.4.4, ведно с 3,4174 % ид.ч.
от общите части на сградата, равняващи се на
9,03 кв. м ид.ч., както и 3,4174 % ид.ч. от правото
на строеж върху мястото, в което е построена
жилищната сграда, съгласно приложената схема
поземлен имот с идентификатор 10135.3516.27,
площ 348 кв. м, цена на искането: 46 877,80 лв.
– Самостоятелен обект в сграда – жилище,
апартамент № 5, с идентификатор 10135.3516.46.1.17,
разположен във въведена в експлоатация сграда с
идентификатор 10135.3516.46.1, с административен
адрес: Варна, ул. Паско Желев № 2, ет. 2, ап. 5,
състоящ се от входно антре, дневна с кухненски
бокс, спалня, баня-тоалетна, килер и тераса,
със застроена площ 75,63 кв. м, при съседни
самостоятелни обекти: на същия етаж – с.о.
№ 10135.3516.46.1.16; 10135.3516.46.1.18; под обекта – с.о. № 10135.3516.46.1.10; 10135.3516.46.1.11;
над обекта – с.о. № 10135.3516.46.1.22, ведно с
принадлежащо му избено помещение № 9 с площ
1,78 кв. м, при граници по документи за собственост: избен коридор, изба № 8 и проход, както
и 4,9940 % ид.ч. от общите части на сградата и
от правото на строеж върху поземления имот,
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в които същата е построена, представляващи
идентификатор № 10135.3516.46, цена на искането:
70 513,10 лв., по чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ.
Евентуално, в случай че до приключване на
съдебното производство с влязло в сила съдебно
решение срещу имуществото, предмет на иск
за реално отнемане, бъде проведено успешно
принудително изпълнение за удовлетворяване
на вземания на кредитори или се установи, че
имуществото липсва или е отчуждено, по чл. 151
във връзка с чл. 149, чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ, иск за присъждане равностойността
на това имущество, а именно – стойността, на
която имуществото е възложено в изпълнителното
производство, респ. паричната му равностойност.
От Тихомир Койчев Ганев, ЕГН 7902165601:
– Сумата в размер на 7714,70 лв., представляваща погасителни вноски по усвоен кредит
в „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.“, клон
„България“.
– Сумата в размер на 5368,48 лв., представляваща погасителни вноски по усвоен кредит
№ PLUS-01743116 в „БНП Париба Пърсънъл
Файненс С.А.“, клон „България“.
– Сумата в общ размер на 5453 лв., представляваща погасителни вноски по усвоен кредит
№ PLUS-10221028 в „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.“, клон „България“, през 2013 г. и 2014 г.
– Сумата в общ размер на 8180,90 лв., представляваща погасителни вноски по усвоен кредит № PLUS-10443664 в „БНП Париба Пърсънъл
Файненс С.А.“, к лон „Българи я“, за период
2013 – 2015 г.
– Сумата в размер на 8318,84 лв., представляваща погасителни вноски по усвоен кредит
№ PLUS-11297205 в „БНП Париба Пърсънъл
Файненс С.А.“, клон „България“.
– Сумата в общ размер на 16 116,03 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна
сметка в евро с № BG98STSA93000016991465 в
„Банка ДСК“ – АД, за периода 2014 – 2016 г.
– Сумата в размер на 391,17 лв., представляваща вноска на каса, внесена от Живка Маринова
Стоянова по разплащателна сметка в евро с
№ BG98STSA93000016991465 в „Банка ДСК“ – АД.
– Сумата в размер на 1290,85 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка в евро с № BG98STSA93000016991465 в
„Банка ДСК“ – АД.
– Сумата в размер на 2034,28 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка в евро с № BG98STSA93000016991465 в
„Банка ДСК“ – АД.
– Сумата в общ размер на 13 475,94 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка в евро с № BG98STSA93000016991465 в
„Банка ДСК“ – АД, през 2014 г. и 2016 г.
– Сумата в общ размер на 53 620 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка
в левове с № BG73STSA93000017154487 в „Банка
ДСК“ – АД, за периода от 24.05.2011 г. – 2016 г.
– Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща стойността на продадената криптовалута – биткойн, по разплащателна сметка в левове с
№ BG73STSA93000017154487 в „Банка ДСК“ – АД,
към момента на продажбата.
– Сумата в размер на 1750 лв., представляваща
вноска от Живка Стоянова по разплащателна
сметка в левове с № BG73STSA93000017154487 в
„Банка ДСК“ – АД.
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– Сумата в общ размер на 20 000 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка в левове с № BG73STSA93000017154487
в „Банка ДСК“ – АД, за периода 2012 – 2016 г.
– Сумата в размер на 2300 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в левове с № BG73STSA93000017154487 в „Банка
ДСК“ – АД.
– Сумата в размер на 1000 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в левове с № BG73STSA93000017154487 в „Банка
ДСК“ – АД.
– Сумата в общ размер на 6718,18 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка в левове с № BG73STSA93000017154487
в „Банка ДСК“ – АД, за периода 2011 – 2016 г.
– Сумата в размер на 600 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в левове с № BG73STSA93000017154487 в „Банка
ДСК“ – АД.
– Сумата в общ размер на 15 990 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка в левове с № BG73STSA93000017154487
в „Банка ДСК“ – АД, за периода 2014 – 2016 г.
– Сумата в размер на 468 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в левове с № BG73STSA93000017154487 в „Банка
ДСК“ – АД.
– Сумата в общ размер на 12 000 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка в левове с № BG73STSA93000017154487
в „Банка ДСК“ – АД, за периода 2012 – 2016 г.
– Сумата в общ размер на 12 293,38 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка в левове с № BG73STSA93000017154487
в „Банка ДСК“ – АД, за периода 2013 – 2017 г.
– Сумата в размер на 228 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в левове с № BG73STSA93000017154487 в „Банка
ДСК“ – АД.
– Сумата в общ размер на 16 888 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка в левове с № BG73STSA93000017154487
в „Банка ДСК“ – АД, за периода 2015 – 2017 г.
– Сумата в общ размер на 50 175 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка в левове с № BG73STSA93000017154487 в
„Банка ДСК“ – АД, през 2016 г. и 2017 г.
– Сумата в размер на 500 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в левове с № BG73STSA93000017154487 в „Банка
ДСК“ – АД.
– Сумата в размер на 5000 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в левове с № BG73STSA93000017154487 в „Банка
ДСК“ – АД.
– Сумата в размер на 840 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в левове с № BG73STSA93000017154487 в „Банка
ДСК“ – АД.
– Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща стойността на продадената криптовалута – биткойн, към момента на продажбата по
разплащателна сметка в левове с № 19138251 в
„Банка ДСК“ – АД.
– Сумата в размер на 1952,95 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка в левове с № BG65STSA93000023365056 в
„Банка ДСК“ – АД.
– Сумата в размер на 1000 лв., представляваща стойността на продадената криптовалута – биткойн, към момента на продажбата по
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разплащателна сметка – кредитна карта в левове
с № BG89FINV915010LGNOTYDU в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер на 1000 лв., представляваща стойността на продадената криптовалута – биткойн, към момента на продажбата по
разплащателна сметка – кредитна карта в левове
с № BG89FINV915010LGN0TYDU в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер на 1000 лв., представляваща стойността на продадената криптовалута – биткойн, към момента на продажбата по
разплащателна сметка – кредитна карта в левове
с № BG89FINV915010LGN0TYDU в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер на 2800 лв., представляваща стойността на продадената криптовалута – биткойн, към момента на продажбата по
разплащателна сметка – кредитна карта в левове
с № BG89FINV915010LGNOTYDU в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в общ размер на 3450 лв., представляваща вноски от трети лица – кредитна карта, в
левове с № BG89FINV915010LGN0TYDU в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, през 2016 г. и 2017 г.
– Сумата в размер на 1820 лв., представляваща вноски от трети лица – кредитна карта, в
левове с № BG89FINV915010LGN0TYDU в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в общ размер на 19 120 лв., представляваща вноски за погасяване на кредит – кредитна
карта, в левове с № BG89FINV915010LGN0TYDU
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, за период
2012 – 2017 г.
– Сумата в размер на 323,55 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в
евро с № BG65FINV915010EUR0KSTC в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер на 1000 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в
левове с № BG73FINV915010BGN00XBB в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер на 30 лв., представляваща
вноска от трето лице по разплащателна сметка в
левове с № BG73FINV915010BGN00XBB в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в общ размер на 7710,06 лв., представляваща получени парични средства от трети
лица чрез „Изипей“ – АД.
– Су мата в общ размер на 31 191,97 лв.,
представляваща получени парични средства, от
„Изипей“ – АД, преведена с виртуална карта за
периода 2017 – 2019 г.
– Сумата в общ размер на 12 307 лв., представляваща изпратени преводи чрез „Изипей“ – АД,
към трети лица за периода 2015 – 2017 г.
– Сумата в размер на 146 лв., представляваща
стойността към момента на продажбата на криптовалута – биткойн, получена чрез „Изипей“ – АД,
през 2016 г., по чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ.
От Тихомир Койчев Ганев, ЕГН 7902165601:
– Сумата в общ размер на 11 301,99 лв., представляваща намерените и иззети парични средства на 30.05.2017 г. с протокол за претърсване
и изземване по ДП № 2281/2016 г. по описа на
ОДМВР – Русе (пр.пр. № 2281/2016 г. по описа на
Окръжната прокуратура – Русе), по чл. 147 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ.
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От Живка Маринова Стоянова, ЕГН 8004045630:
– Сумата в размер на 1306,27 лв., представляваща вноски по депозит – спестовен влог (разплащателна сметка) в левове № BG95PIRB73254603718496
в „Банка Пиреос“ – АД.
– Сумата в размер на 590 лв., представляваща вноски по депозит – спестовен влог в левове
№ BG14PIR B73252698092719 в „Банка Пиреос“ – АД.
– Сумата в размер на 1114,90 лв., представляваща вноски по депозит – спестовен влог
в левове № BG28PIRB73252698092719 в „Банка
Пиреос“ – АД.
– Сумата в размер на 732 лв., представляваща вноски по депозит – спестовен влог в левове
№ BG96PIR B73252697885370 в „Банка Пиреос“ – АД.
– Сумата в размер на 240,63 лв., представляваща вноски по депозит – спестовен влог
в левове № BG68PIRB73252697699246 в „Банка
Пиреос“ – АД.
– Сумата в размер на 400 лв., представляваща вноски по депозит – спестовен влог в левове
№ BG92PIR B91702697428183 в „Банка Пиреос“ – АД.
– Сумата в размер на 1750 лв., представляваща вноск и по депозит – спестовен влог в
левове № BG16PIR B91702697428183 в „Банка
Пиреос“ – АД.
– Сумата в размер на 317,56 лв., представляваща натрупана лихва по спестовни сметки при „Банка Пиреос“ – АД: № BG14PIRB 73252698092719;
№ BG2 8PI R B 732 52 698 0 9 2719; № BG 96PI R B
73252697885370; № BG68PIR B 73252697699246;
№ BG 9 2 PI R B 9170 2 69 742 8183; № BG16 PI R B
91702697428183; № BG49PIRB 91702696997307.
– Су мата в общ размер на 30 183,12 лв.,
п р едс т а в л я в а щ а вно с к и з а пог а с я в а не н а
к ред и т по разп ла щат ел на сме т к а в левове
№ BG90SOMB91301054622701 в „Общинска банка“ – АД, за периода 2014 – 2017 г.
– Сумата в размер на 2000 лв., представляваща
вноски, получени от трети лица, по разплащателна
сметка в левове № BG90SOMB91301054622701 в
„Общинска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 600 лв., представляваща
вноски, получени от трети лица, по разплащателна
сметка в левове № BG90SOMB91301054622701 в
„Общинска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 1774,50 лв., представляваща вноски, получени от трети лица, по разплащателна сметка в левове № BG90SOMB91301054622701
в „Общинска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 5900,06 лв., представляваща вноска, получена от трети лица, по разплащателна сметка в левове № BG90SOMB91301054622701
в „Общинска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 350 лв., представляваща
вноски, получени от трети лица, по разплащателна
сметка в левове № BG90SOMB91301054622701 в
„Общинска банка“ – АД.
– Сумата в общ размер на 2681,31 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в
левове № BG90SOMB91301054622701 в „Общинска
банка“ – АД, за периода 2017 – 2019 г.
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– С у м ат а в о бщ р а з ме р н а 19 3 4,9 2 л в.,
п р едс т а в л я в а щ а вн о с к и з а п о г а с я в а н е н а
кредит по сметка – банков кредит в левове
№ BG63SOMB91301054622702 в „Общинска банка“ – АД, за периода 2016 – 2018 г.
– Сумата в размер на 593,74 лв., представляваща
вноски за погасяване на кредит по сметка – банков кредит в левове № BG63SOMB91301054622702
в „Общинска банка“ – АД.
– С у м ат а в о бщ р а з ме р н а 3533, 2 5 л в.,
п р едс т а в л я в а щ а вн о с к и з а п о г а с я в а н е н а
кредит по сметка – кредитна карта в левове
№ BG36SOMB91301054622703 в „Общинска банка“ – АД, през 2017 и 2018 г.
– Сумата в общ размер на 3200,70 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна
сметка в левове с № BG64STSA93000018032499
в „Банка ДСК“ – АД, за периода 2013 – 2015 г.
– Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща пазарната стойност на продадената
криптовалута – биткойн, към момента на продажбата по разплащателна сметка в левове с
№ BG64STSA93000018032499 в „Банка ДСК“ – АД.
– Сумата в размер на 1241 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в левове с № BG64STSA93000018032499 в „Банка
ДСК“ – АД, по чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ.
Алтернативно за отнемане на налично имущество, основано на твърдения за несъответствие
между нетния доход и имуществото в размер
828 277,48 лв., с присъждане на разноските, както
и юрисконсултско възнаграждение.
Указва на заинтересованите лица, че следва
да предявят претенциите върху имуществото в
срок до първото съдебно заседание, насрочено
на 16.09.2022 г. – 14,30 ч.
2987
Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че в същия
съд е образувано гр.д. № 66/2022 г. по предявена
на 15.02.2022 г. искова молба (искане) от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
против Андон Андонов Андонов, ЕГН 7407045806,
с постоянен и настоящ адрес: Сливен, ул. Братя
Миладинови № 2, ет. 7, ап. 31, за отнемане на
основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ в полза
на държавата на имущество на обща стойност
134 945,32 лв., както следва:
От Андон Андонов Андонов, ЕГН 7407045806,
на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 505 лв.:
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Ка“, peг.
№ СН7048АС, рама № WF0BXXWPRBWR23878,
двигател № J4KWR23878, цвят – лилав металик,
дата на първоначална регистрация – 4.02.1999 г.
Пазарна стойност към настоящ момент в размер
на 500 лв.
– 5 дружествени дяла на обща стойност 5 лв.,
собственост на Андон Андонов Андонов, ЕГН
7407045806, от капитала на „Антоний 74“ – ЕООД,
ЕИК 202523439, със седалище и адрес на управление: Сливен, ул. Братя Миладинови № 2,
ет. 7, ап. 31, представлявано от Андон Андонов
Андонов с ЕГН 7407045806.
От Андон Андонов Андонов, ЕГН 7407045806, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 134 440,32 лв.:
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– Сумата в размер на 82 000 лв., представ
ляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 67338.532.192.2.2, продаден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 24, том І,
дело № 18/2014 г., вх. рег. № 53 от 9.01.2014 г. на
Службата по вписванията – Сливен.
– Сумата в размер на 14 640 лв., представ
л яваща 89,82 % от пазарната стойност към
д ат ат а н а о т ч у ж д а в а не н а лек а в т омо би л
марка „Мерцедес“, модел „Е320 ЦДИ“, рег.
№ СН2724АК, рама № WDB2110261A724620, двигател № 648961301007505, цвят – светлосив металик,
дата на първоначална регистрация – 14.12.2004 г.
– Сумата в размер на 1909,60 лв., представляваща 34,10 % от пазарната стойност към датата
на отчуждаване на лек автомобил марка „Джип“,
модел „Чероки Лимитед“, рег. № СН9288АК, рама
№ 1J8GLB8K02W247907, двигател № 226CID122101,
цвят – черен, дата на първоначална регистрация – 21.02.2002 г.
– Сумата в размер на 2500 лв., представ
ляваща непреобразуваната част от пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „БМВ“, модел „330Д“, peг.
№ СН2189А Р, рама № W BA A L91080FS65774,
двигател № 306D122749440, цвят – сив металик,
дата на първоначална регистрация – 19.04.2000 г.
– Сумата в размер на 100 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове № BG82FINV915010BGN0GAHW, открита
на 26.04.2006 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Андон Андонов Андонов с
ЕГН 7407045806.
– Сумата в размер на 100 лв., представляваща
получени средства от трето лице по разплащателна
сметка в левове № BG82FINV915010BGN0GAHW,
открита на 26.04.2006 г. в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Андон Андонов Андонов
с ЕГН 7407045806.
– Сумата в размер на 6000 лв., представ
л яваща вноск и по срочен депозит в левове
№ BG84FINV91502015455496, открит на 14.05.2012 г.
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Андон Андонов Андонов с ЕГН 7407045806.
– Сумата в размер на 1968,56 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит
в левове № BG84FINV91502015455496, открит
на 14.05.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Андон Андонов Андонов с
ЕГН 7407045806.
– Сумата в размер на 18 988,59 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка
в левове № BG86FINV91501015753963, открита
на 27.12.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Андон Андонов Андонов с
ЕГН 7407045806.
– Сумата в размер на 233,57 лв., представляваща изплатени лихви по разплащателна сметка
в левове № BG86FINV91501015753963, открита
на 27.12.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Андон Андонов Андонов с
ЕГН 7407045806.
– Сумата в размер на 3000 лв., представляваща възстановени допълнителни вноски на
Андон Андонов Андонов от „Анди 74“ – ЕООД,
с БУЛСТАТ 201360398.
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– Сумата в размер на 3000 лв., представляваща вземане на Андон Андонов Андонов с ЕГН
7407045806 от „Антоний 74“ – ЕООД, с БУЛСТАТ
202523439.
Делото е насрочено за 19.09.2022 г. от 9,30 ч. с
резервна дата – 10.10.2022 г. от 9,30 ч. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Сливенския
окръжен съд в настоящото дело.
3083
Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че в същия
съд е образувано гр.д. № 73/2022 г. по предявена на 18.02.2022 г. искова молба (искане) от
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество против Здравко Стефанов Здравков, ЕГН
8411045789, с постоянен и настоящ адрес: Сливен,
кв. Дружба, бл. 21, вх. А, ет. 1, ап. 2, Лилия Иванова Панайотова, ЕГН 6611225830, с постоянен и
настоящ адрес: Сливен, кв. Дружба, бл. 21, вх. А,
ет. 1, ап. 2, и Стефан Здравков Панайотов, ЕГН
6505245860, с постоянен и настоящ адрес: Сливен,
кв. Дружба, бл. 21, вх. А, ет. 1, ап. 2, за отнемане
на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ в полза
на държавата на имущество на обща стойност
23 664,68 лв., както следва:
I. От Здравко Стефанов Здравков с ЕГН 8411045789
на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска 100 лв.:
– 100 дружествени дяла на обща стойност
100 лв., собственост на Здравко Стефанов Здравков, ЕГН 8411045789, от капитала на „Скорпион
ЗС“ – ЕООД, ЕИК 204035602, със седалище и
адрес на управление: Сливен, кв. Дружба, бл. 21,
вх. А, ет. 1, ап. 2, представлявано от Здравко
Стефанов Здравков, ЕГН 8411045789.
ІІ. От Здравко Стефанов Здравков с ЕГН
8411045789 на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКOНПИ с цена на иска
9364,68 лв.:
– Сумата в размер на 1755,68 лв., представляваща извършени погасителни вноски по стоков
потребителски кредит № 2792485 от 1.07.2017 г.,
предоставен от „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ – ЕАД, с кредитополучател Здравко
Стефанов Здравков, ЕГН 8411045789.
– Сумата в размер на 15 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка с IBAN
BG90CREX92601057699901, открита на 23.05.2017 г.
в „Токуда банк“ – АД, с титуляр Здравко Стефанов
Здравков, ЕГН 8411045789.
– Сумата в размер на 15 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка с IBAN
BG63CREX92601057699902, открита на 15.10.2018 г.
в „Токуда банк“ – АД, с титуляр Здравко Стефанов
Здравков, ЕГН 8411045789.
– Сумата в размер на 600 лв., представляваща
извършени погасителни вноски по кредитна карта
№ CARD-15772049, издадена от БНП „Париба Пърсънъл Файненс С. А.“ – клон „България“, с титуляр Здравко Стефанов Здравков, ЕГН 8411045789.
– Сумата в размер на 308,13 лв., представляваща извършени погасителни вноски по стоков
кредит CREX-11641291, предоставен от БНП „Па-
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риба Пърсънъл Файненс С. А.“ – клон „България“,
с кредитополучател Здравко Стефанов Здравков,
ЕГН 8411043789.
– Сумата в размер на 2248,59 лв., представляваща извършени погасителни вноски по стоков
кредит CREX-15043630, предоставен от БНП „Париба Пърсънъл Файненс С. А.“ – клон „България“,
с кредитополучател Здравко Стефанов Здравков,
ЕГН 8411045789.
– Сумата в размер на 920,80 лв., представляваща извършени погасителни вноски по паричен
кредит PLUS-16458893, предоставен от БНП „Париба Пърсънъл Файненс С. А.“ – клон „България“,
с кредитополучател Здравко Стефанов Здравков,
ЕГН 8411045789.
– Сумата в размер на 170 евро, или 332,49 лв.,
представляваща извършена вноска по разплащателна сметка в евро с IBAN: BG88UBBS80021447353910,
открита на 21.11.2014 г. в „ОББ“ – АД, с титуляр
Здравко Стефанов Здравков, ЕГН 8411045789.
– Сумата в размер на 2498,99 лв., представляваща извършени преводи от Здравко Здравков
към трети лица по системата „Уестърн Юниън“.
– Сумата в размер на 670 лв., представляваща
получени средства от трети лица по системата
„Уестърн Юниън“.
ІІІ. От Лили я Иванова Панайотова, ЕГН
6611225830, и Стефан Здравков Панайотов, ЕГН
6505245860, на основание чл. 151 във връзка с чл. 144
и 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 14 200 лв.:
– Сумата в размер на 14 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „ТТ“,
рег. № СН6766КК, рама № TRUZZZ8NZY1018662,
двигател № АРХ005570, цвят: светлосив металик,
дата на първоначална регистрация 1.10.1999 г.
Делото е насрочено за 20.09.2022 г. от 10 ч. с
резервна дата: 27.09.2022 г. от 10 ч. В двумесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
настоящото обявление третите заинтересовани
лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото, предмет на отнемане в
настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Сливенския
окръжен съд в настоящото дело.
3084
Сливенският окръжен съд обявява, че в същия
съд е образувано гр. д. № 509/2021 г. по предявена
на 17.11.2021 г. искова молба (искане) от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество на основание
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение № 3086 от
10.11.2021 г. на КПКОНПИ за отнемане в полза
на държавата на следното имущество от Митко
Златков Ангелов с постоянен и настоящ адрес:
гр. Кермен, ул. Шипченска епопея № 51, Пенка
Симеонова Сашева с постоянен адрес: с. Горно
Белево, община Братя Даскалови, област Стара
Загора, и Банко Маринов Банов с постоянен адрес:
област Сливен, община Нова Загора, с. Коньово,
ул. 23-ти септември № 7, с цена на иска в размер
на 161 845,75 лв., както следва:
I. От Митко Златков Ангелов на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 59 100 лв.:
– Недви ж им имо т, п редставл яващ само 
стоятелен обект в сграда – жилище – апартамент
№ 1, намиращ се в Димитровград, с адрес: п.к.
6400, кв. Марийно, ул. Бригадирска № 19, вх. Б,
ет. 1, ап. № 1, съставляващ съгласно кадастралната карта на Димитровград, одобрена със Заповед
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№ РД-18-38 от 5.07.2006 г., последно изменение със
Заповед № КД-14-26-313 от 9.05.2013 г. на началника на СГКК – Хасково, и съгласно схема на
имота № 14-436252-08.09.2017 г. на АГКК, представляващ имот с идентификатор № 21052.1006.118.2.1,
който обект се намира в сграда 2, разположена в поземлен имот № 21052.1006.118, на едно
ниво, при съседни самостоятелни обекти: на
същия етаж: имот № 21052.1006.118.2.2 и имот
№ 21052.10106.118.2.6, под обекта: няма, и над
обекта: имот № 21052.1006.118.2.3, състоящ се
от стая и кухня със застроена площ 58,99 кв. м,
ведно с избено помещение № 1 с полезна площ
10,35 кв. м, ведно с таванско помещение № 1 с
полезна площ 15,45 кв. м, както и ведно с 11,19 %
ид. ч. от общите части на сградата и от правото
на строеж върху мястото. Пазарна стойност на
имота към настоящия момент – 45 000 лв.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о р д “, м о дел „Транзи т 120“, рег. № СН5215ВН, рама
№ WFONXXGBVHWS28931, двигател 4GEWS28931,
цвят: бял, дата на първоначална регистрация
1.04.1998 г. Пазарна стойност на автомобила към
настоящия момент – 1850 лв.
– Лек автомобил, марка „Ленд Ровер“, модел
„Рейндж Ровер Спорт“, рег. № СН4608АР, рама
№ SALLSAA146A974979, двигател № 276DT0147769,
цвят: тъмносив металик, дата на първоначална
регистрация 29.09.2006 г. Пазарна стойност на
автомобила към настоящия момент – 12 250 лв.
II. От Митко Златков Ангелов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 84 739,39 лв.:
– Сумата в размер на 550 лв., представляваща
паричната равностойност на товарен автомобил,
марка „Мерцедес“, модел „207“, рег. № СН2716КА,
рама № 60136218168290, двигател № 61693410102598,
цвят: зелен, дата на първоначална регистрация
1.01.1980 г., към датата на отчуждаването му.
– Сумата в размер на 250 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил,
марка „Форд“, модел „Ескорт“, рег. № СН7817АК,
ра м а № W F 0N X XG C A N W Y0 7962 , д ви г ат е л
№ RFSWY07962, цвят: тъмносин металик, дата
на първоначална регистрация 29.05.1998 г., към
датата на отчуждаването му.
– Сумата в размер на 15 750 лв., представ
ляваща паричната равностойност на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „ЦЛС 350“,
рег. № СН4653АХ, рама № WDD2193561А076765,
двигател № 27296430362666, цвят: черен металик,
дата на първоначална регистрация 24.04.2006 г.,
към датата на отчуждаването му.
– Сумата в размер на 7500 лв., представ
ляваща паричната равностойност на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525 И“, рег.
№ СН6833А Х, рама № W BA NE51070B965247,
двигател № N52B25A02665919, цвят: светлосив
металик, дата на първоначална регистрация
4.05.2005 г., към датата на отчуждаването му.
– Сумата в размер на 16 018,25 лв., представ
ляваща полу чените суми от Митко Златков
Ангелов, ЕГН 8704078481, чрез системите за
бързи разплащания „Уестърн Юнион“, за които
е знаел, че са придобити чрез тежко умишлено
престъпление (набиране, транспортиране и приемане на отделни лица и превеждането им през
границата на страната с цел да бъдат използвани
за развратни действия).
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– Сумата в размер на 1000 евро с левова равностойност в размер на 1955,82 лв., представляваща направени вноски на каса от Митко Златков
Ангелов по разплащателна сметка в евро с IBAN
BG65BPBI 7936 1482169201 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Митко Златков Ангелов.
– Сумата в размер на 20 000 евро с левова
равностойност в размер на 39 116,60 лв., представляваща направени вноски на каса от Митко
Златков Ангелов по срочен депозит в евро с IBAN
BG20BPBI 7936 2482169201 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Митко Златков Ангелов.
– Сумата в размер на 3598,72 лв., представляваща получените суми от Митко Златков Ангелов, ЕГН 8704078481, чрез системите за бързи
разплащания „Уестърн Юнион“.
III. От Митко Златков Ангелов на основание
чл. 143, т. 2 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска 13 000 лв.:
Сделката между Митко Златков Ангелов и
Банко Маринов Банов, обективирана в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 93, том 3, рег. № 5685, дело № 429 от
10.08.2020 г. по описа на нотариус с рег. № 128
в регистъра на Нотариалната камара, с район
на действие – Районен съд – Сливен, вписан в
Службата по вписванията – Сливен, с акт № 130,
том 13, рег. № 3854, дело № 2159 от 10.08.2020 г.,
да бъде обявена за недействителна по отношение
на държавата и да се отнеме даденото по нея,
а именно:
– 1/2 идеална част от недвижим имот, представляващ поземлен имот № ІІІ-184 в кв. 30 по
плана на гр. Кермен, община Сливен, ул. Иван
Вазов № 30, с площ на целия имот 2620 кв. м,
при граници: север – поземлен имот № І-182,
запад – поземлен имот № VIII-189, изток – улица,
юг – поземлен имот № VII-188 и IV-185, заедно с
всички подобрения в имота и построените в него
сгради: двуетажна полумасивна жилищна сграда
със застроена площ 70 кв. м и РЗП – 140 кв. м,
жилищна сграда на един етаж с предназначение – лятна кухня, със застроена площ 30 кв. м,
гараж на един етаж със застроена площ 20 кв. м
и стопанска сграда на един етаж със застроена
площ 84 кв. м.
Пазарна стойност за 1/2 идеална част към
настоящия момент – 13 000 лв. В случай че не
бъде уважен искът на основание чл. 143, т. 2 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ,
предявен за обявяване на недействителност на
сделката и отнемане на наличната 1/2 идеална
част от гореописания недвижим имот, то при
условията на евентуалност да се предяви иск
за отнемане в полза на държавата на сумата в
размер на 13 000 лв., представляваща пазарната
стойност на 1/2 ид. ч. от гореописания недвижим
имот към датата на отчуждаването є, от Митко
Златков Ангелов, ЕГН 8704078481, на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141
от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването є.
IV. От Пенка Симеонова Сашева на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 5006,36 лв.:
– Сумата в размер на 5006,36 лв., представляваща направени вноски на каса от Пенка Симеонова Сашева по спестовен влог в левове с IBАN
BG95TTBB94004528293617 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Пенка Симеонова Сашева.
Делото е насрочено за 29.09.2022 г. от 13,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинте-
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ресовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Сливенския
окръжен съд в настоящото дело.
3087
Софийският окръжен съд обявява, че е образувано гр.д. № 646 по описа за 2020 г., по иск с
правно основание чл. 155 ЗПКОНПИ, предявен
от държавата, действаща чрез Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ),
против Валери Илиев Видолов, Илияна Бисерова Видолова, Гергана Първанова Славеева и
„Вивасс“ – ЕООД, с цена на иска 292 100,89 лв.,
а именно:
– Сумата в размер на 750 лв., представляваща пазарната стойност на мотопед, марка
„СИМ“, модел „ХУ05В“, с peг. № С00002М, рама
№ RFGHU05WX8S012971, двигател № 728127.
– Сумата в размер на 100 лв., представляваща
равностойността на придобитите от същия 10 дружествени дяла от капитала на „Вивасс“ – ЕООД,
ЕИК 202195387.
– Сумата в размер на 269 410,54 лв., представ
ляваща сбор от:
– Сумата в размер на 32 823 лв., представляваща иззети парични средства по ДП № 1/2015 г.
по описа на Специализираната прокуратура – СО,
върнати след приключване на наказателното дело.
– Сумата в размер на 6700 лв., представляваща
паричната равностойност на лек автомобил, марка
„Киа“, модел „Спортидж“, с peг. № СО2857АР, рама
№ KNEJA5435Y5467394, двигател № FE066757.
– Сумата в размер на 4100 лв., представляваща
паричната равностойност на лек автомобил, марка
„Фолксваген“, модел „Голф“, с peг. № 755Н794,
рама № WVWZZZ1JZYD127883, двигател № – без
номер.
– Сумата в размер на 16 850 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Ауди“, модел „А8Л“, с peг. № СВ8647АК.
– Су мата в общ размер на 19 536,80 лв.,
п редс та вл я ва ща вноск и по сме т к а с IBA N
BG16UNCR70001521514525, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
– Сумата в общ размер на 615 лв., представ
ляваща вноски от титуляря по банкова сметка
с IBAN BG30UBBS80021043809540, открита в
„Обединена българска банка“ – АД.
– Сумата в общ размер на 310 лв., представляваща разход за вноски от титуляря по банкова
сметка с IBAN BG07UBBS80021070272330, открита
в „Обединена българска банка“ – АД.
– Сумата в общ размер на 9079 лв., представ
ляваща вноски от титуляря по банкова сметка
с ІBAN BG47R ZBB91554468570200, открита в
„Райфайзенбанк България“ – ЕАД.
– Сумата в общ размер на 14 476,09 лв., пред
ставл яваща вноски от титуляря по банкова сметка с IBAN BG20STSA93000013069413, открита в
„Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 37 017,65 лв., представ
ляваща получени преводи от трети лица по сметка с IBAN BG16UNCR70001521514525, открита в
„УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер на 4750 лв., представляваща получени преводи от трети лица по банкова
сметка с IBAN BG30UBBS80021043809540, открита
в „Обединена българска банка“ – АД.
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– Сумата в размер на 5867 лв., представляваща получени преводи от трети лица по банкова
сметка с IBAN BG47RZBB91554468570200, открита
в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 7750 лв., представляваща получени преводи от трети лица по банкова
сметка с IBAN BG20STSA93000013069413, открита
в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 978 лв., представляваща равностойността на преведените от Валери
Видолов чрез Western Union парични преводи.
– Сумата в размер на 782 лв., представляваща
равностойността на получен превод от трето лице
чрез Western Union.
– Сумата в общ размер на 38 000 лв., представ
ляваща вноски от Валери Илиев Видолов към
дружеството „Вивасс“ – ЕООД.
– Сумата в размер на 12 460 лв., представляваща преводи в полза на трети лица, наредени от
сметка с IBAN BG30UBBS80021043809540, открита
в „Обединена българска банка“ – АД.
– Сумата в общ размер на 5515 лв., представ
ляваща парични преводи в полза на трети лица
от Валери Илиев Видолов.
– Сумата в размер на 3182 лв., представляваща
получен превод от трето лице.
– Сумата в размер на 48 619 лв., представляваща равностойността на погасителните вноски
по кредит от 29.02.2016 г., отпуснат от „Вива
Кредит“ – ООД, на Валери Илиев Видолов.
От Илияна Бисерова Видолова сума в размер на
4158,85 лв., представляваща сбор от:
– Сумата в размер на 545,85 лв., представ
л яваща вноск и по банкова смет ка с IBA N
BG31UNCR70001520203300, в банка „УниКредит
Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер на 2190 лв., представляваща получени преводи от трети лица по банкова
сметка с IBAN BG31UNCR70001520203300 в банка
„УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер на 1413 лв., представляваща
иззети парични суми по ДП № 1/2015 г. по описа
на Специализираната прокуратура – СО, върнати
след приключване на наказателното дело.
– Сумата в размер на 10 лв., представляваща
вноски от титуляря по банкова сметка с IBAN
BG24STSA93000024465871, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
От Гергана Първанова Славеева сума в размер
на 14 381,50 лв., представляваща сбор от:
– Сумата в размер на 1902 лв., представляваща вноска на каса по банкова сметка с IBAN
BG08UNCR70001521088160 в „УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата в общ размер на 7904,50 лв., представляваща вноски по банкова сметка с IBAN
BG52STSA93000010559544 в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 2615 лв., представляваща преводи от трети лица по банкова сметка с
IBAN BG08UNCR70001521088160 в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
– Сумата в общ размер на 1960 лв., представ
ляваща получени преводи от трети лица по банкова сметка с IBAN BG52STSA93000010559544 в
„Банка ДСК“ – ЕАД.
От „Вивасс“ – ЕООД:
– Сумата 3300 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Форд“,
модел „Га лакси“, с peг. № СВ5167А Н, рама
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№ WF0GXXPSSG1R79525, двигател № 1R79525,
собственост на дружеството.
Дава тримесечен срок от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ на
трети заинтересувани лица да предявят своите
претенции върху имуществото.
Насрочва делото за 20.10.2022 г. от 14 ч., за
когато да се призоват страните.
3046
Софийският градски съд заличава на основание чл. 75, ал. 6 от Закона за адвокатурата „Адвокатско дружество Гачев, Балева, партньори“,
регистрирано по ф.д. № 446/2008 г. на СГС, със
седалище и адрес на дружеството: гр. София,
ул. Хан Крум № 19, ет. 1.
3040
Софийският градски съд, търговско отделение, VІ-9 състав, т.д. № 785/2022 г., на основание чл. 679 от ТЗ призовава кредиторите на
„Ай Пи Ем“ – ЕООД, ЕИК 831407500, в открито производство по несъстоятелност по т.д.
№ 5669/2012 г. на СГС, ТО, VІ-1 състав, да се
явят в заседание на 8.06.2022 г. от 16 ч. по ч.т.д.
№ 20221100900785/2022 г. на СГС, ТО, VІ-9 състав,
образувано по искане на „Ай Пи Ем“ – ЕООД,
ЕИК 831407500, за отмяна решение на събрание на кредиторите на „Ай Пи Ем“ – ЕООД,
ЕИК 831407500, проведено на 18.04.2022 г. по
т.д. № 5669/2012 г. на СГС, ТО, VІ-1 състав.
С обявяване в „Държавен вестник“ на съобщението всички кредитори на „Ай Пи Ем“ – ЕООД,
ЕИК 831407500, се считат за редовно призовани.
Заседанието ще се проведе в Софийския градски
съд, бул. Витоша № 2, в съдебната зала, в която
заседава VІ-9 състав.
3111
Софийският градски съд, търговско отделение, VІ-1, по т.д. № 762/2022 г. на основание
чл. 679, ал. 3 от ТЗ призовава кредиторите от
събр ание на кредиторите на „44 бит“ – ЕООД
(н.), ЕИК 202740485, по т.д. № 8992/2016 г. по
описа на Софийския градски съд, търговско
отделение, VІ-2 състав, да се явят в открито съдебно заседание на 27.06.2022 г. в 13,30 ч. по ч.т.д.
№ 20221100900762/2022 г. по описа на Софийския
градски съд, търговско отделение, VІ-1 състав,
образувано по искане на кредитора „Уотърфол
Къмпани“ – ЕООД, ЕИК 201516979, на основание
чл. 679 от ТЗ за отмяна на решенията на събрание
на кредиторите на „44 бит“ – ЕООД (н.), ЕИК
202740485, проведено на 15.04.2022 г. Заседанието
ще се проведе в Софийския градски съд, София,
бул. Витоша № 2.
3065

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Център по качество, производителност и мени
джмънт“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и устава на сдружението свиква общо събрание
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на 7.07.2022 г. в 14 ч. в София, ул. Цар Самуил
№ 27, ет. 1, ап. 1 („БСК Комерсконсулт“ – ЕООД),
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността и годишен финансов отчет на сдружението; 2. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание.
3086
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Дрънк Карп тийм“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и устава свиква
редовно общо събрание на 5.08.2022 г. в 18,30 ч.,
София, район „Студентски“, ж.к. Младост 1,
бл. 95, вх. Е, ап. 82, в седалището на клуба, при
следния дневен ред: 1. промяна наименованието
на сдружението; 2. избор на нов управителен съвет
(управител); 3. приемане на нов устав на сдружението; 4. разни. Поканват се всички членове на
сдружението или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса
на кворум на основание на устава събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място,
при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете
на адреса на управление на дружеството. При
поискване те се предоставят за запознаване безплатно на членовете.
3047
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Арсенал 2000“ –
Казанлък, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и т. 23
от устава на сдружението свиква извънредно
общо събрание на 22.07.2022 г. в 10,30 ч. в административната сграда на „Арсенал“ – АД, в
Казанлък, бул. Розова долина № 100, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови и изключване
на стари членове от сдружението; 2. промяна в
устава на сдружение с нестопанска цел „Футболен
клуб „Арсенал 2000“. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на членовете.
3068
19. – Управителният съвет на Стопанската
камара – Силистра, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.07.2022 г. в
17 ч. в сградата на НТС, ул. Г. Чолаков № 5, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
на Стопанската камара – Силистра, за изминалия
период (2018 – 2021 г.); 2. освобождаване на стария управителен и контролен съвет; 3. избор на
нов управителен и контролен съвет; 4. промяна
в устава на Стопанската камара в чл. 14, ал. 1 и
чл. 15, ал. 2. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
3060
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