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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Цветан Асенов
Цветанов, народен представител от 4. многоман
датен избирателен район – Великотърновски.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 31 март 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

5. Даване на възможност на Президента на
Република България да вземе отношение по
проведеното обсъждане.
6. Явно гласуване на проекта за решение
по чл. 103 от Конституцията срещу Президен
та на Република България за нарушаване на
Конституцията на Република България по реда
на чл. 56, ал. 2, т. 1 от Правилника за органи
зацията и дейността на Народното събрание.
7. Обсъждането и гласуването се провеждат
в едно пленарно заседание.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 31 март 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

3107

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

3091

РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по чл. 103
от Конституцията срещу Президента на Република България
Народното събрание на основание § 2 от
допълнителните разпоредби от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание, чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 103,
ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема процедурни правила за провеждане
на обсъждане и гласуване по чл. 103 от Кон
ституцията срещу Президента на Република
България, както следва:
1. Прочитане от представител на вносителите
на мотивите и проекта за решение по чл. 103 от
Конституцията срещу Президента на Република
България за нарушаване на Конституцията на
Република България.
2. Даване на възможност на Президента на
Република България да отговори на мотивите.
3. Провеждане на обсъждане по чл. 103 от
Конституцията по реда на чл. 48, ал. 2 във
връзка с ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание.
4. Поредността на изказващите се народни
представители е според големината на парла
ментарната група, чиито членове са – от найголямата до най-малката по численост. Следва
изказване на независим народен представител.
Тази поредност се спазва до изчерпване на
времето на парламентарните групи и общото
време на независимите народни представители.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55
ОТ 6 АПРИЛ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за условията, правилата и критериите за
включване, промени и/или изключване на
лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа
на Комисията по Позитивния лекарствен
списък, приета с Постановление № 311 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 110 от 2007 г.; изм., бр. 19 и 41 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 4, ал. 1 т. 3 се отменя.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 т. 3 се отменя.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 т. 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. копие от разрешение за употреба на
лекарствения продукт, когато разрешението
за употреба е издадено по реда на Регламент
(ЕО) № 726/2004, Приложение I „Кратка
характеристика на продукта“, Приложение II
„Притежател на разрешението за производство,
отговорен за освобождаване на партиди. Условия
на разрешението за употреба“ и Приложение
III „Означения върху опаковката и листовката“
към разрешението се представят на електронен
носител;
2. копие от удостоверение за актуална съдебна
регистрация, когато лицето не е пререгистрирано
по Закона за търговския регистър, съответно
копие от търговския регистър или от сходен
документ по националното законодателство на
съответната държава на притежателя на раз
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решението за употреба, издадени не по-късно
от 6 месеца преди подаване на заявлението;
когато лицето е регистрирано по Закона за
търговския регистър, посочва единния си ин
дентификационен код (ЕИК);
3. изрично нотариално заверено пълномощ
но, в случай че заявлението се подава от пред
ставител на притежателя на разрешението за
употреба; когато пълномощното не е издадено
в Република България, се представя заверено
с „апостил“ или от дипломатическото или
консулското представителство на съответната
държава в Република България или от Минис
терството на външните работи заедно с превод
на български език, заверен от Министерството
на външните работи.“
2. Създава се нова ал. 8:
„(8) При намаляване на цената по чл. 258,
ал. 1 ЗЛПХМ на лекарствен продукт, включен
в ПЛС, комисията служебно се произнася по
промяната, като уведомява заинтересуваните
лица за решението си.“
3. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
цифрата „7“ се заменя с „5“.
§ 4. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
„(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на
комисията в края на всяко тримесечие или при
поискване на електронен носител по образец,
утвърден от комисията.“
§ 5. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) За определяне стойността на
заплащане на лекарствените продукти, включ
вани в ПЛС по чл. 2, ал. 2, т. 2, се изчислява
референтна стойност за ДДД по INN, лекар
ствена форма, концентрация и обем.
(2) Референтната стойност по ал. 1 се из
числява, както следва:
1. лекарствените продукти, съдържащи едно
и също активно вещество по INN, се групират
по лекарствена форма, концентрация и обем;
2. изчислява се стойността на ДДД за
различните лекарствени продукти по INN, ле
карствена форма, концентрация и обем и се
определя най-ниската стойност;
3. определената най-ниска стойност по т. 2
е референтна за всички лекарствени продукти
с едно и също INN, една и съща лекарствена
форма, концентрация и обем.
(3) Референтната стойност за ДДД на ле
карствени продукти, съдържащи повече от едно
лекарствено вещество, се образува въз основа
на най-ниските стойности на ДДД отделно за
съответните съставни активни вещества, съ
държащи се в лекарствените продукти с едно
лекарствено вещество, концентрация и обем и
изчислени по реда на ал. 2.“
§ 6. В чл. 14, ал. 1 думите „с ниво на за
плащане 100 на сто“ се заличават.
§ 7. Създава се чл. 14а:
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„Чл. 14а. (1) За лекарствените продукти,
включвани в ПЛС по чл. 2, ал. 2, т. 2, по из
ключение референтната стойност може да се
определи и за химична подгрупа на АТС класи
фикацията, когато включените в нея лекарствени
продукти имат доказана сходна ефективност и
безопасност за лечение на дадено заболяване с
подобно клинично протичане и тежест съгласно
кратката характеристика на продукта.
(2) Референтната стойност по ал. 1 се оп
ределя по следния начин:
1. за всяко INN със съответната лекарстве
на форма, концентрация и обем в рамките на
химична подгрупа по анатомо-терапевтичнохимичната класификация се определя стойност
за ДДД по реда на чл. 13а;
2. най-ниската стойност по т. 1 се приема за
референтна стойност на химичната подгрупа.“
§ 8. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. За определяне стойността на запла
щане на лекарствените продукти, включвани
в ПЛС по чл. 2, ал. 2, т. 2 – 4, за които няма
определена ДДД, се изчислява референтна стой
ност за терапевтичен курс по INN, лекарствена
форма, концентрация и обем, като се използва
препоръчителната дневна доза, утвърдена в крат
ката характеристика на лекарствения продукт.“
§ 9. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Стойността за опаковка на лекар
ствения продукт, изчислена на базата на рефе
рентната стойност, се формира, като се умножи
стойността, определена по реда на чл. 13 – 15а,
по броя ДДД/препоръчителни дневни дози,
съдържащи се в съответния лекарствен продукт.“
§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст след думите „лекарстве
ните продукти“ се добавя „по международно
непатентно наименование и лекарствена форма“.
2. В т. 2 думите „от 76“ се заличават.
3. В т. 3 думите „от 51“ се заличават.
§ 11. В чл. 21 думата „два“ се заменя с „шест“.
§ 12. В чл. 25, ал. 2 след думите „търговията
на едро“ се добавя „и търговията на дребно“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Комисията по Позитивния лекарствен
списък до 15 април 2010 г. служебно привежда
прилагането на ПЛС по чл. 2, ал. 2, т. 2 в съот
ветствие с разпоредбата на чл. 13а – 15а и 16.
§ 14. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3092
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56
ОТ 6 АПРИЛ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за таксите за използване на летищата за
обществено ползване и за аеронавигационно
обслужване в Република България, приета
с Постановление № 280 на Министерския
съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 9 и 62 от
2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр.
32 и 71 от 2004 г., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр.
22 от 2006 г., бр. 1 и 25 от 2007 г., бр. 34 от
2008 г.; Решение № 5551 на Върховния адми
нистративен съд от 2008 г. – бр. 92 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 числото „9,24“ се заменя с „11,58“.
2. В ал. 3 думата „фактура за начислена
та лихва“ се заменя с „известие за лихва за
просрочие“.
3. В ал. 5 думата „фактурите“ се заменя с
„фактурите/известие за лихва за просрочие“, а
думата „фактурата“ – с „фактурата/известието
за лихва за просрочие“.
§ 2. В чл. 11, ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 3. В чл. 18, ал. 3 след думата „осредне
ната“ се добавя „базова“ и числото „46,26“ се
заменя с „42,93“.
§ 4. В приложение № 3 към чл. 11, ал. 1,
чл. 13, ал. 2 и 3, чл. 16, ал. 2 „Такси на летище
Пловдив и Горна Оряховица“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „Такса за кацане съ
гласно чл. 11, ал. 1“ се добавя „с изключение
на случаите по т. 1а“.
2. Създава се т. 1а:
„1а. Такса за кацане съгласно чл. 11, ал. 1
за летище Пловдив за периода от 1 май 2010 г.
до 1 май 2012 г.:
(Размерът на таксите е в евро)
Максимално
излетно тегло
на въздухопла Международни полети
вателното сред
ство
1
2
До 3 т
10
Над 3 до 10 т
20 + 7 евро за всеки тон
над 3 т
Над 10 до 20 т 90 + 7 евро за всеки тон
над 10 т
Над 20 до 40 т 160 + 2 евро за всеки
тон над 20 т
Над 40 до 60 т 200 + 3,50 евро за всеки
тон над 40 т
Над 60 до 80 т 270 + 2,50 евро за всеки
тон над 60 т

Вът
решни
полети
3
5
10
40
50
60
70
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1
2
3
Над 80 до 100 т 320 + 2,50 евро за всеки 80
тон над 80 т
Над 100 т
370 + 2,50 евро за всеки 100
тон над 100 т

“
3. В т. 3 след думите „Такса за обслужване
на пътници съгласно чл. 16, ал. 2“ се добавя
„с изключение на случаите по т. 3а“.
4. Създава се т. 3а:
„3а. Такса за обслужване на пътници съгласно
чл. 16, ал. 2 за летище Пловдив за периода от
1 май 2010 г. до 1 май 2012 г.:
(Размерът на таксите е в евро)
Размерът на таксата за обслужване на път
ници, заплащана от превозвача, е равен на:
3а.1. Четири евро за пътници, заминаващи
по международните линии.
3а.2. Седемдесет и пет евроцента за пътници,
заминаващи по вътрешните линии.
3а.3. Деца от 2 до 12 години заплащат 50
на сто от таксата по т. 3а.1 и 3а.2.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 1 и 3, които влизат в сила от
1 януари 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3093

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57
ОТ 6 АПРИЛ 2010 Г.

за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от
държавата във връзка с увеличаването на
капитала на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Дава съгласие за предоставяне на
108 000 000 лв., от които 71 700 000 лв. от репу
бликанския бюджет за 2010 г. и 36 300 000 лв.
от републиканския бюджет за 2011 г. чрез
бюджета на Министерството на физическото
възпитание и спорта, с цел увеличаване ка
питала на „Национална спортна база“ – ЕАД,
чрез емитиране на нови акции, които ще бъдат
придобити от държавата.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши
необходимите корекции по централния бюджет и
по бюджета на Министерството на физическото
възпитание и спорта при условията и по реда
на § 21, ал. 11 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г. и на чл. 34,
ал. 1 от Закона за устройството на държавния
бюджет.
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Чл. 3. Предоставянето на средствата по чл. 1
да се извърши при спазване изискванията на
Закона за държавните помощи.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на ми
нистъра на физическото възпитание и спорта.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3094

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
ОТ 6 АПРИЛ 2010 Г.

за приемане на Правилник за организацията
и дейността на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Правилник за орга
низацията и дейността на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Правилникът за организа
цията и дейността на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет, приет с Постановление
№ 106 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 40 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 65
от 2008 г. и бр. 43 и 93 от 2009 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С правилника се уреждат органи
зацията и дейността на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерския съвет, наричана по-нататък
„комисията“.
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(2) Комисията ръководи и контролира дей
ността по предоставяне на целевите средства
от републиканския бюджет за:
1. финансиране на превантивни дейности от
Националната програма за защита при бедствия
по чл. 18 от Закона за защита при бедствия,
включени в годишния план за изпълнението є;
2. разплащане на непредвидени разходи за
спасителни и неотложни аварийни работи при
бедствия на включените чрез оперативните ко
муникационно-информационни центрове сили
и средства на единната спасителна система;
3. финансиране на неотложни възстанови
телни работи;
4. предоставяне на възстановителна помощ;
5. организиране и финансиране на контролни
проверки по изпълнението на решенията на
комисията;
6. извършване на проверки по жалби и
сигнали;
7. обезщетяване на физически и юридически
лица за реално причинените им вреди при или по
повод извършването на нормативноустановени
действия за защита при бедствия при условия,
по ред и в размери, определени с правилника.
(3) Комисията координира предоставянето
и разпределението на помощи и дарения.
Чл. 2. (1) Комисията е колегиален орган,
който се състои от председател и 13 членове.
(2) Председател на комисията е заместник
министър-председателят и министър на вът
решните работи, който организира и ръководи
работата на комисията.
(3) Членове на комисията са министрите
или заместник-министрите на здравеопазване
то, на финансите, на регионалното развитие и
благоустройството, на околната среда и водите,
на земеделието и храните, на отбраната, на
външните работи, на икономиката, енергетиката
и туризма, на труда и социалната политика,
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, на образованието, младежта и
науката и на културата.
(4) Секретар на комисията е представител
на Главна дирекция „Гражданска защита“ на
Министерството на вътрешните работи (МВР).
(5) Поименният състав на комисията се оп
ределя със заповед на министър-председателя
по предложение на министъра на вътрешните
работи съгласувано с министрите по ал. 3.
(6) В работата на комисията с право на съ
вещателен глас участват областни управители и
упълномощени представители на Националното
сдружение на общините в Република България.
Чл. 3. (1) Комисията има собствен печат и
деловоден регистър.
(2) Адресът на комисията, на който се из
пращат искания за целеви средства, жалби и
сигнали, е: София 1172, ул. Никола Габровски 30.
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Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 4. (1) Комисията е постоянно действащ
орган.
(2) За осъществяване на своята дейност
комисията провежда периодично заседания по
предварително обявен дневен ред. Редовните
заседания се провеждат веднъж на 3 месеца.
При необходимост по преценка на председателя
се провеждат извънредни заседания.
Чл. 5. (1) Всяко заседание се провежда съ
гласно дневен ред, одобрен от председателя.
Дневният ред се изпраща на всеки член на
комисията най-малко 5 работни дни преди
редовното заседание. При извънредни заседания
дневният ред се изпраща заедно със съобще
нието за провеждане на заседанието.
(2) В дневния ред за редовните заседания
се включват искания, които са постъпили не
по-късно от 20 дни преди датата на провеждане
на заседанието и съответстват на изискванията
на правилника.
(3) Дневният ред се изпраща по реда на ал. 1
на областни управители и/или упълномощени
представители на Националното сдружение на
общините в Република България, когато включ
ва разглеждането на внесени от тях искания.
Чл. 6. (1) Заседанията на комисията се
свикват и ръководят от председателя.
(2) В отсъствие на председателя заседанията
на комисията се водят от определен от него
член на комисията.
(3) Заседанията на комисията се провеждат,
ако на тях присъстват не по-малко от поло
вината от членовете. При липса на кворум
председателят насрочва ново заседание.
(4) Ако е невъзможно лично да участва и не
упражни правото си на глас по реда на чл. 7,
ал. 2, всеки член на комисията може изрично
писмено да оправомощи свой представител да
участва в съответното заседание.
Чл. 7. (1) Решенията на комисията се вземат
с мнозинство от половината плюс един от при
състващите на заседанието членове. Решението
се мотивира, когато е отрицателно.
(2) По изключение правото на глас на от
делен член може да се упражни неприсъствено
чрез предварително писмено становище по об
съжданите на съответното заседание въпроси.
Становището се представя на секретаря и се
прилага към протокола. Вотът се отчита при
гласуването.
(3) Протоколът от всяко заседание и решени
ята на комисията се подписват от председателя
и от секретаря на комисията.
Чл. 8. (1) Решенията на комисията, с които се
предоставят средства от републиканския бюджет
за предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия, се изпращат на

ВЕСТНИК
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Министерството на финансите, на Сметната
палата, както и на съответния първостепенен
разпоредител с бюджетни кредити за органи
зиране на тяхното изпълнение. Решенията и
протоколите от заседанията се публикуват на
електронната страница на Министерския съвет.
(2) Извлечения от решенията/протоколите
по ал. 1 се изпращат на областните управи
тели в частта за финансираните обекти на
територията на съответната област във връзка
с изпълнението на функциите им по чл. 58 от
Закона за защита при бедствия.
(3) Целевите средства от републиканския
бюджет за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия се
усвояват въз основа на решения на комисията.
Средствата се предоставят от централния бюджет
и се разходват по бюджетите на министерствата,
ведомствата и общините чрез корекция на бю
джетните взаимоотношения между централния
бюджет и съответните първостепенни разпо
редители с бюджетни кредити, включително
за случаите, когато крайните получатели на
сумите не са бюджетни предприятия.
Чл. 9. Секретарят на комисията:
1. организира подготовката на заседанията
на комисията;
2. подготвя проект на дневен ред в съответ
ствие с изискванията на чл. 5, ал. 2;
3. подготвя доклад и проекти на решения
за всяка точка от дневния ред за заседанията
на комисията;
4. организира воденето на протокол за за
седанията;
5. организира приемането, съхраняването и
предаването на документите в архив;
6. осигурява материали и техническо обо
рудване и обслужване;
7. води текущата кореспонденция;
8. съхранява печата на комисията;
9. организира и контролира воденето на
отделен деловоден регистър на документите
за решаване от комисията;
10. изпълнява и други задачи, възложени му
от председателя на комисията.
Чл. 10. (1) Секретарят на комисията прове
рява дали исканията за финансиране за всеки
отделен обект отговарят на изискванията на
правилника.
(2) При нередовност на искане секретарят
на комисията изпраща съобщение на вносителя
с указания и срок за отстраняването є.
(3) Исканията с нередовност, която не е от
странена в съответствие с указанията по ал. 2,
се внасят в комисията с предложение за отказ.
Чл. 11. (1) При изпълнението на функциите
си комисията се подпомага организационно, екс
пертно и технически от сектор „Възстановяване
и подпомагане“ в Главна дирекция „Гражданска
защита“ на Министерството на вътрешните ра
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боти. При необходимост се привличат експерти
на министерствата и ведомствата със заповед
на председателя на комисията, съгласувана
със съответния министър или ръководител на
ведомство.
(2) Архивът на комисията се съхранява в
Главна дирекция „Гражданска защита“ на Ми
нистерството на вътрешните работи.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ
СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА
ПОСТЪПИЛИТЕ ИСКАНИЯ ЗА ФИНАН
СИРАНЕ
Раздел I
Финансиране на превантивни дейности
Чл. 12. (1) Комисията взема решения за
финансиране на превантивни дейности от На
ционалната програма за защита при бедствия
по чл. 18 от Закона за защита при бедствия,
включени в годишния план за изпълнение на
програмата.
(2) С решение на комисията се определя
общата сума за финансиране по ал. 1 като
част от резерва на републиканския бюджет за
предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия.
(3) Финансирането на всеки проект от го
дишния план със средства от републиканския
бюджет за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия се
извършва като допълващо финансиране към
одобрения бюджет на съответния компетентен
орган и/или към осигурените средства от други
източници.
Чл. 13. (1) Исканията за финансиране на
превантивни дейности по чл. 12 се внасят в
комисията чрез съответния първостепенен
разпоредител с бюджетни кредити или от
областните управители за имоти – държавна
собственост, които те управляват, включително
при условията на чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост.
(2) Към искането за финансиране се прилагат:
1. проект и план-график за изпълнение на
дейността;
2. бюджет на дейността съгласно планграфика;
3. документи, показващи готовност за за
почване изпълнението на дейността;
4. планове, проекти и др., представени при
включване на дейността в годишния план по
чл. 18, ал. 3 от Закона за защита при бедствия.
Чл. 14. Разглеждането на исканията за
финансиране се извършва по реда на постъп
ването им.
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Раздел II
Разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи при бедствия на включените чрез оперативните комуникационно-информационни
центрове сили и средства на единната спасителна система
Чл. 15. Комисията взема решение за пре
доставяне на средства за възстановяване на
извършени непредвидени разходи за спасителни
и неотложни аварийно-възстановителни работи
(СНАВР) при бедствия на включените чрез
оперативните комуникационно-информационни
центрове сили и средства на единната спаси
телна система.
Чл. 16. Исканията за предоставяне на сред
ства по чл. 15 се внасят:
1. от министри и ръководители на ведом
ства – първостепенни разпоредители с бюджет
ни кредити, в структурата на които са съответ
ните звена, служби, оперативни структури или
държавни предприятия;
2. от областни управители – с уведомяване
на главния секретар на Министерския съвет;
3. от кметове на общини – за включените
сили и средства на единната спасителна сис
тема (доброволни формирования, търговски
дружества, еднолични търговци, юридически
лица с нестопанска цел, лечебни заведения
извън структурите на Министерството на здра
веопазването и др.).
Чл. 17. (1) Органите по чл. 16:
1. посочват в искането правното основание за
извършването на разходите (план за защита при
бедствия, заповед за възлагане на СНАВР – за
привлечените сили, договор или др.) и факти
ческите обстоятелства (събитие, място, време,
предприети действия, включени сили и средства
на единната спасителна система);
2. прилагат към искането справка за из
вършените непредвидени разходи по второ
степенни разпоредители с бюджетни кредити
или държавни предприятия по вид и стойност;
непредвидените разходи се определят като раз
лика между сумата на извършените разходи и
средствата, осигурени в бюджета;
3. прилагат към искането описи на разхо
дооправдателните документи по второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити или дър
жавни предприятия, съдържащи: извършител
на разхода, № и дата (дд/мм/гг) на съставяне
на документа, стойност на разхода, протоколи;
оригиналните разходооправдателни документи
се съхраняват при прекия извършител, а завере
ните копия на документите – при второстепен
ния разпоредител или държавното предприятие.
(2) При необходимост комисията може да
изиска отделни или всички копия на разходо
оправдателните документи от описите по ал. 1,
т. 3 и други документи.
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(3) Комисията може да изисква информация
от оперативните комуникационно-информаци
онни центрове за включените сили и средства
на единната спасителна система.
(4) Исканията за разплащане на разходите
за СНАВР се разглеждат по реда на постъп
ването им.
Раздел III
Неотложни възстановителни работи
Чл. 18. По реда на този раздел се предоставят
средства за извършване на неотложни възста
новителни работи за трайно възстановяване на
имоти – държавна или общинска собственост,
читалища и молитвени домове на религиозни
институции, които са засегнати от бедствия
или са в състояние, което застрашава живота
или здравето на населението, имуществото или
околната среда, установено след обследване по
реда на Наредба № 5 от 2006 г. за технически
те паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г. и бр. 22
от 2010 г.).
Чл. 19. (1) Исканията по чл. 18 се внасят
от съответните първостепенни разпоредители
с бюджетни кредити.
(2) Областните управители внасят искания
за имоти – държавна собственост, които те уп
равляват, включително при условията на чл. 18,
ал. 1 от Закона за държавната собственост,
като за това уведомяват главния секретар на
Министерския съвет.
(3) Исканията за читалища и молитвени
домове на религиозни институции се внасят
от кметовете на общини.
(4) Искания по ал. 3 могат да внасят и
съответните областни управители.
Чл. 20. (1) Органите по чл. 19 в 14-дневен
срок от възникване на бедствието или от да
тата на приключило обследване изпращат в
комисията информация съгласно приложение
№ 1 за всеки отделен обект.
(2) Кметовете на общини изпращат копие
от информацията и до съответния областен
управител за сведение.
Чл. 21. (1) Органите по чл. 19 в 3-месечен
срок от изпращането на информацията внасят
в комисията искане за финансиране.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие от акт за собственост и/или от
концесионен договор (ако има такъв);
2. декларация за наличие на други източници
за финансиране, включително застрахователно
обезщетение;
3. експертиза и/или заключение съгласно
приложение № 2 или приложение № 3;
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4. проект, съдържащ заверена скица за
местоположението на обекта, подробна ко
личествено-стойностна сметка и становище
или разрешително от компетентен орган за
изпълнение на проекта, ако такова се изисква.
(3) За основен ремонт, реконструкция или
нов строеж, включително премахване при не
обходимост на строеж, се прилагат документите
по ал. 2, т. 1 – 3, както и:
1. технически или работен инвестиционен
проект по Закона за устройство на територията;
2. подробна количествена и стойностна
сметка, включваща разходи за проучване, про
ектиране, строителен надзор и непредвидени
разходи.
(4) Към искането за имоти в състояние, което
застрашава живота или здравето на населението,
имуществото или околната среда, установено
след обследване, се прилагат документите по
ал. 2, т. 1 и 2 и ал. 3 и заверено копие от тех
ническия паспорт на строежа или от доклада с
резултатите от обследването на строежа.
(5) Секретарят на комисията с оглед специ
фичния характер на обектите, които подлежат
на възстановяване, може да изисква и други
документи.
Чл. 22. Постъпилите искания за финансиране
се оценяват по следните критерии:
1. степен на увреждане, установена с екс
пертно заключение съгласно приложение № 2
или приложение № 3;
2. характеристики, значимост, сложност и
рискове за експлоатация на обекта, която се
отчита в зависимост от категорията на строежа
или на засегнатата инфраструктура по Закона
за устройство на територията, установена с
експертно заключение съгласно приложение
№ 2 или приложение № 3;
3. мащаби на бедствието;
4. опасност от разрушаване, увреждане
при повтарящи се отклонения от нормалната
експлоатация;
5. социален приоритет – дейности в сектора
на здравеопазването, образованието, културата
и др.;
6. фаза на възстановителния процес (начало,
започнат етап);
7. срок за възстановяване и въвеждане в
експлоатация;
8. наличие на алтернатива за намаляване
на последиците;
9. поддържане и използване на обекта през
предходната бюджетна година;
10. наличие на допълващ източник на
финансиране, включително застрахователно
обезщетение.
Чл. 23. (1) Комисията взема решение за
отпускане на финансови средства и определя
техния размер съобразно критериите по чл. 22
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и специфичните изисквания за всеки отделен
случай с цел осигуряване на трайно възстано
вяване от бедствието.
(2) За имотите – публична общинска и пуб
лична държавна собственост, които подлежат
на задължително застраховане, от сумата за
възстановяване се приспада сумата на застра
хователното обезщетение.
(3) При съсобственост сумата за финансиране
съответства на процента на дяловото участие
на държавата и/или на общината.
Чл. 24. (1) Комисията предоставя авансово
отпуснатата с решението сума.
(2) В случаите по чл. 19, ал. 2 и 4 средствата
се предоставят на областните управители чрез
Министерския съвет.
Чл. 25. Исканията, по които не са взети
решения за финансиране от комисията поради
изчерпване на финансовите средства за съот
ветната година, се разглеждат през следващата
година до изтичане на 6 месеца от постъпва
нето им.
Раздел IV
Предоставяне на възстановителна помощ
Чл. 26. (1) Комисията взема решение за
предоставяне на възстановителна помощ на
физически лица за подпомагане възстановява
нето на жилищата им, засегнати от бедствие.
(2) Право на възстановителна помощ по
ал. 1 имат собствениците на законно постро
ени и единствени жилища или лицата, които
имат учредено вещно право на ползване на
тези жилища.
Чл. 27. (1) В срок до 14 дни от бедствието
кметовете на общини изпращат в комисията
и на съответния областен управител информа
ционна форма съгласно приложение № 1 – за
всяко населено място, в която се посочва броят
на засегнатите жилищни имоти и се прилага
списък с адресите на имотите.
(2) В срока по ал. 1 кметовете на общини
издават заповед за сформиране на общинска
комисия за установяване и оценка на вредите.
В комисията се включва и представител на
областното управление „Гражданска защита“
на МВР и един експерт-оценител.
(3) В едномесечен срок от сформирането си
комисията по ал. 2 изготвя протокол за оценка
на вредите, за правоимащите лица по чл. 26,
ал. 2 и предложения за начина на подпомага
не на тези лица. Към протокола се прилагат
снимки на увредените имоти.
(4) В срок до 3 месеца след изпращане на
информационната форма по ал. 1 кметовете
на общини внасят в комисията искане за въз
становителна помощ.
Чл. 28. (1) Към искането за възстановител
на помощ за всеки отделен имот се прилагат:
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1. копие от акт за собственост или за учре
дено вещно право на ползване на имота;
2. удостоверение за данъчната оценка на
имота;
3. декларация от лицето, че засегнатото
жилище е единствено и законно построено;
4. протокол от общинската комисия по
чл. 27, ал. 3.
(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 3 се пре
доставят на кмета от лицата по чл. 26, ал. 2.
Чл. 29. (1) Възстановителната помощ се
предоставя чрез кметовете на общини за заку
пуване на строителни материали, за извършване
на строителни услуги или за подпомагане по
предложен от общинската комисия начин.
(2) Предоставената за всеки обект помощ се
определя в зависимост от претърпените вреди в
размер, осигуряващ минимално необходимите
битови условия на лицата по чл. 26, ал. 2.
(3) Не се предоставя възстановителна помощ
за текущ ремонт.
Чл. 30. В решението на комисията за пре
доставяне на възстановителна помощ задъл
жително се посочват:
1. лицата и обектите, за които се предоставя
възстановителна помощ;
2. начинът на подпомагане;
3. размерът на възстановителната помощ.
Чл. 31. Кметовете на общини:
1. оповестяват решенията на комисията,
като ги поставят на видно място в сградата
на общината и на страницата на общината в
интернет;
2. уведомяват лицата, на които е предоста
вена възстановителна помощ;
3. организират изпълнението на решенията
на комисията.
Чл. 32. (1) Комисията взема решение за
предоставяне на възстановителна помощ на
физически или юридически лица в случаите
на причинени имуществени вреди вследствие
на аварии и инциденти в обекти или чрез
вещи – държавна или общинска собственост.
(2) Възстановителната помощ по ал. 1 се
предоставя по реда на раздел VI, без да се
прилагат документите по чл. 38, ал. 1, т. 2.
Раздел V
Финансиране на контролни проверки по изпълнение на решенията на комисията и проверки
по жалби и сигнали и във връзка с дейността є
Чл. 33. (1) Контролни проверки по изпълне
ние на решенията на комисията и проверки по
жалби и сигнали се възлагат от председателя
на комисията.
(2) Председателят на комисията издава за
повед за извършване на проверка по ал. 1, в
която определя и лицата, които ще я извършват.
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(3) За извършване на проверка по ал. 1
председателят на комисията може да привлича
експерти. Експертите – служители на минис
терство, ведомство, организация или държавно
предприятие, се привличат след съгласуване
със съответния ръководител.
Чл. 34. (1) Председателят внася в комиси
ята искане за възстановяване на направените
разходи при извършване на проверките и във
връзка с дейността є.
(2) За възстановяване на разходите за из
вършени проверки се представят:
1. заповед за извършване на проверката;
2. копия на разходооправдателни документи;
3. доклад от лицата по чл. 33, ал. 2 за ре
зултатите от извършената проверка.
(3) За възстановяване на разходите във връзка
с дейността на комисията се представя докладна
записка с обосновка и разчет на разходите.
Чл. 35. Комисията предоставя средствата
за контролните проверки по изпълнението на
нейните решения, по жалби и сигнали и във
връзка с дейността си по бюджета на Министер
ството на вътрешните работи и по бюджета на
Министерския съвет за контролните проверки,
извършвани от областните управители по реда
на чл. 34, ал. 2.
Раздел VI
Обезщетяване на физически и юридически лица
за реално причинените им вреди при или по
повод извършването на нормативноустановени
действия за защита при бедствия
Чл. 36. Комисията обезщетява физически и
юридически лица в размер на реално причи
нените им при или по повод извършване на
нормативноустановени действия за защита при
бедствия имуществени вреди.
Чл. 37. (1) Засегнатите лица, както и длъж
ностните лица, причинили увреждането, в
14-дневен срок уведомяват кметовете на общини
за настъпилото увреждане.
(2) В 14-дневен срок от получаване на
уведомлението по ал. 1 или по собствена
инициатива кметовете на общини издават за
повед за сформиране на общинска комисия за
установяване и оценка на щетите. В комисията
се включва и представител на областното уп
равление „Гражданска защита“ на МВР и един
експерт-оценител.
(3) В 14-дневен срок от сформирането си
комисията по ал. 2 изготвя протокол за оценка
на вредите и констатации относно причините за
настъпването им. Към протокола се прилагат
снимки на увреденото имущество.
Чл. 38. (1) Исканията за обезщетяване се
внасят в комисията от кметовете на общини
и към тях се прилагат:
1. протоколът на комисията по чл. 37, ал. 3;
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2. разпореждане на компетентния орган
за извършване на действията за защита при
бедствия, довели до увреждането, или негови
писмени обяснения – в случай че разпорежда
нето е в устна форма.
(2) В случай че компетентният орган не
предостави на кмета разпореждането или пис
мените обяснения по ал. 1, т. 2, комисията го
изисква служебно.
Чл. 39. Исканията се разглеждат по реда на
постъпването им.
Чл. 40. В решението на комисията за обез
щетяване на физически или юридически лица
се посочват:
1. лицата, на които се предоставя обезще
тението;
2. размерът на обезщетението.
Чл. 41. Кметовете на общини организират
изплащането на обезщетенията на увредените
лица.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КООРДИНИРАНЕ НА ПОМОЩИ
И ДАРЕНИЯ
Чл. 42. (1) Министерствата, ведомствата и
общините информират комисията за получе
ните от тях помощи и дарения от български и
чуждестранни физически и юридически лица
за предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия, конкретните лица,
на които те са разпределени, и обектите, за
които те са предоставени.
(2) Въз основа на информацията по ал. 1
постъпилите в комисията искания за предос
тавяне на средства от републиканския бюджет
за предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия и след преценка
на размера на нанесените щети от бедствието
председателят на комисията представя в Ми
нистерския съвет информация за необходимата
допълнителна помощ от други източници – дър
жави, международни организации и др.
(3) Информацията по ал. 2 се публикува на
страницата на Министерския съвет в интернет.
Чл. 43. При вземане на решения по глава
трета, раздели I, III и IV комисията отчита
предоставените помощи и дарения.
Г л а в а

п е т а

РАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАН
СОВИТЕ СРЕДСТВА
Чл. 44. (1) Предоставените средства се из
ползват по предназначение в съответствие с
решението на комисията.
(2) Промяна на предназначението на пре
доставените средства от един обект към друг
се допуска само след решение на комисията
по искане на вносителя.
(3) Не се смятат за промяна на предназ
начението промените в инвестиционния про
ект, когато са извършени съгласно Закона за

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

устройство на територията и другите норма
тивни актове и са до размера на отпуснатите
средства.
Чл. 45. (1) Министерствата, ведомствата
и общините, както и крайните получатели на
целеви средства – юридически лица, съставят
досие на всяка финансирана от комисията
дейност.
(2) В досието при крайните получатели се
съдържат копия от искането за финансиране
и от решението на комисията и всички ориги
нални документи за извършване на дейността,
включително разходооправдателните. В досието
при първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити се съдържат искането за финансиране,
решението на комисията и копие от всички
оригинални документи за извършване на дей
ността, включително разходооправдателните.
(3) Досието се съхранява 10 години.
Чл. 46. (1) В едномесечен срок от приключва
не на всяка финансирана от комисията дейност
първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити представят в комисията отчет по об
разец съгласно приложение № 4, отделно за
всеки финансиран обект, с опис на документите,
съдържащи се в досието по чл. 45, и снимки
на обекта преди и след възстановяването.
(2) За отпуснатите средства по глава трета,
раздел ІІ отчет не се представя.
Чл. 47. (1) В случаите, когато има неусвоени
средства, министерствата, ведомствата и общи
ните ги възстановяват по реда и в сроковете
за подлежащите на възстановяване средства по
централния бюджет.
(2) В случаите по ал. 1:
1. министерствата и ведомствата правят
предложения до Министерството на финанси
те за корекции по бюджетите им и изпращат
копие от предложението в комисията;
2. общините възстановяват неусвоените сред
ства по обекти, предоставени със съответните
решения на комисията; в платежното нареждане
за възстановяване (или обяснителната записка)
се записват решението на комисията, точката
и подточката, по които се връщат неусвоените
средства;
3. общините изпращат в комисията заве
реното копие от платежното нареждане за
възстановяване на неусвоените средства.
Чл. 48. Усвоените средства се отчитат съ
гласно Единната бюджетна класификация за
съответната година по реда и в сроковете за
изготвяне и предоставяне на отчета за касовото
изпълнение на бюджета на министерствата, ве
домствата и общините, определени от министъра
на финансите, и в съответствие с решенията
на комисията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 54, ал. 6 от Закона за защита при бедствия.
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§ 2. Министърът на вътрешните работи дава
указания по прилагането на правилника.
Приложение № 1
към чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕДСТВИЕ
ИЛИ ОПАСНО СЪСТОЯНИЕ
От ....................................................................
Населено място:
Община:
Област:
Местоположение на обекта:
(в регулация, извън регулация)
Вид на обекта
(сграда, съоръжение, жилище, екологи
чен обект)
Техническо състояние – поддържане на
обекта преди събитието по описателни
белези
Използваемост преди събитието
Собственост на обекта
(държавна, общинска, частна)
Събитие (природно явление, инцидент,
авария):
Дата на настъпване на увреждането
2. Установено опасно състояние
Дата на обследването:
Кратко описание:
(1. обхват по площ – единичен имот,
квартал/квартали;
2. засегнато население, брой;
3. възможно неблагоприятно развитие)
Описание на вредите:
(степен на увреждане)
Алтернатива (има, няма, каква)
(Приложения – снимки на хартиен или
на магнитен носител, минимум 3 бр. с
дата, име на обекта и населено място)
Име ......................
Подпис ................

Приложение № 2
към чл. 21, ал. 2, т. 3 и чл. 22, т. 1 и 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИЗА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
На обект...................
Състояние ....................
Населено място.......
(съгласно описанието)
Община .......................
Област .........................
Категория по ЗУТ на засегнатата техническа ин
фраструктура ............................................................
..............................................
(при няколко обекта посочете най-високата категория)
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Описание
на увреж
дането

ДЪРЖАВЕН
Тежест

Състоя
ние

увреждания, обхващащи критично
над 75 % от площта на
обекта, при отклонение
от нормалните параме
три (норми) над 100 %
увреждания, обхващащи много
над 50 % от обекта, при тежко
отклонение от нормал
ните параметри (норми)
над 100 %
увреждания, обхващащи тежко
до 50 % от обекта, при
отклонение от нормал
ните параметри (норми)
над 50 %
единични у вреж дани я, средно
обхващащи над 25 % от
обекта, при отклонение
от нормалните параме
три (норми) над 50 %
единични у вреж дани я, леко
обхващащи под 25 % от
обекта, при отклонение
от нормалните параме
три (норми) над 25 %
ед и н и ч н и у вреж да н и я н е з н а ч и 
при отклонение от нор телни у в
малните параметри (нор реждания
ми) под 25 %

Извършили съгласно чл. 83 ЗООС:............
Подпис:...................
Подпис:...................
Дата:........................
Приложение: експертиза за възстановяване
на околната среда.
Приложение № 3
към чл. 21, ал. 2, т. 3 и чл. 22, т. 1 и 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА
На обект ...................
Техническо състояние ...
Населено място .......
(съгласно описанието)
Община .................
Категория по ЗУТ .......
Област .................
Вид на увреждането

Техни
ческо
състоя
ние
Напълно разрушаване на кон- пълно
пълно
струкцията или на носещи разруше р а з р у 
елементи от нея, където се ние
шение
налага изграждане на ново
съоръжение
Тежки конструктивни повре- много
п р едди, при които е нару шена тежко
аварий
общата товароносимост и усно
тойчивост на конструкцията,
където е необходима реконструкция – възстановяване или
замяна на конструктивен елемент, и е наложена забрана
за ползване

ВЕСТНИК
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Конструктивни повреди, при тежко
които е нарушена носещата
способност на конструктивен
елемент, където е необходима реконструкция – възстановяване или замяна на конструктивен елемент, и са наложени ограничения за ползване

н е и з 
п ра в
но – не
раб о 
тоспо
собно

Конструктивни повреди, при
които се влошава силно функционалната пригодност и дъл
готрайност, където е необхо
дим основен ремонт – частич
но възстановяване или замяна
на конструктивни елементи,
за възстановяване на експло
атационната годност и удъл
жаване срока на експлоатация
и с наложени ограничения за
ползване
Изразени дефекти, при които
не се засяга конструкцията,
но се намалява частично функционалната пригодност, където е необходим ремонт за оздравителни мероприятия поради очаквано неблагоприятно развитие във времето и налагане на ограничен режим
за ползване
Недостатъци, които в момента на освидетелстването нямат пряко отрицателно въздействие върху функционалната пригодност, носещата
способност и дълготрайност
на елемента. Подлежат на развитие и има вероятност в бъдеще да повлияят неблагоприятно върху експлоатационните качества

средно

неиз
прав
но –
час
тично
работоспособ
но

леко

н е и з 
п ра в
но – ра
ботоспособ 
но

незнаизп ра в
чително но

Извършил:................

Лиценз: .................

Подпис:.....................

Дата:......................

Дата:.........................

Печат:....................

Приложение: техническа експертиза.
Приложение № 4

Тежест

към чл. 46, ал. 1
Община (ведомство)
Адрес:
ОТЧЕТ

№

Дата:

На обект:
Предназначение на аван
са:
Обяснение:

Сума
Остатък за от
читане:

БРОЙ 28
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По л у чен а с у м а о т
кого
на:
Всичко получено:
Всичко изразходвано:
Приложение –

Сума за възстановяване
Сума за получаване

Отчетът е проверен
и утвърден за:
лв.

Главен
Ръково
счетоводител: дител:
Подпис:

Подпис:

Сумата:
Опис на съставените първични счетоводни до
кументи (договори, протоколи, Акт 15 и други
документи, съдържащи се в досието)
На кого
№
е изпла
по
тено
ред
(за какво)
1.
...
Словом всичко:

Доку
мент
№

Дата

Сума
(в лв.)

Дебит
(в лв.)

ВЕСТНИК
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(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2010 г. по реда на чл. 34,
ал. 1 от Закона за устройството на държавния
бюджет.
Чл. 2. Министърът на финансите по пред
ложение на министъра на труда и социалната
политика да извърши налагащите се промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2010 г.
Чл. 3. Средствата по чл. 1 се предоставят от
фонд „Социално подпомагане“ за финансиране
на разкритите обществени трапезарии по реда на
чл. 27, т. 3 от Закона за социално подпомагане
за периода от 1 до 30 април 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 ап
рил 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3096

кредит
Подо т чет
но
лице:

Подпис:
Приложение към отчет: Снимки на обекта преди
и след възстановяването.
3095

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59
ОТ 6 АПРИЛ 2010 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2010 г. в размер
450 000 лв. за финансиране на дейностите по
чл. 2 от решението по Протокол № 31 от за
седанието на Министерския съвет на 12 август
2009 г. за отменяне на решението по т. 21.4 от
Протокол № 8 от заседанието на Министерския
съвет на 26 февруари 2009 г. за приемане на
Национална програма „Осигуряване на въз
можности за активно стареене, пълноценно
участие на пенсионерите в социалния живот и
превенция на тяхното социално изключване“.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60
ОТ 6 АПРИЛ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат“, приет с Постановление
№ 287 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ,
бр. 98 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В наименованието на правилника ду
мите „Медицински инспекторат“ се заменят с
„Медицински одит“.
§ 2. В чл. 1 думите „Медицински инспекто
рат“ се заменят с „Медицински одит“.
§ 3. В чл. 2 думите „медицински надзор“ се
заменят с „и“.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „медицински надзор върху“
се заменят с „и на“.
2. В ал. 5:
а) създава се нова т. 15:
„15. участва в международни инициативи,
програми и проекти в областта на качеството
и медицинския одит;“
б) досегашната т. 15 става т. 16.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „служител на ръководна длъжност въз
основа на писмена заповед за всеки отделен
случай“ се заменят със „заместник-директора“.
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2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Заместник-директорът на агенцията е
служител по трудово правоотношение, който се
назначава и освобождава от директора.
(3) Директорът на агенцията делегира със
заповед правомощия на заместник-директора
и определя неговите функции.“
§ 6. В чл. 11, т. 2 думите „и специализиран
медицински надзор“ се заличават.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 15:
„15. организира и провежда обучение в
областта на качеството и медицинския одит;“.
2. Досегашната т. 15 става т. 16 и в нея
думата „надзор“ се заменя с „контрол“.
3. Досегашните т. 16 и 17 стават съответно
т. 17 и 18.
4. Създава се т. 19:
„19. участва в международни инициативи,
програми и проекти в областта на качеството
и медицинския одит.“
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „и специализиран
медицински надзор“ се заличават.
2. В т. 1:
а) в буква „в“ след думата „стандарти“ се
добавя „и осигуряване качество на медицин
ското обслужване“;
б) в буква „г“ думите „и изготвя експертно
становище по медицинското поведение във
всеки конкретен случай“ се заличават.
3. В т. 2:
а) в буква „ а“ думите „по чл. 116б, т. 8“ се
заменят с „по чл. 116б, т. 9“;
б) в буква „б“ думите „по чл. 116б, т. 9“ се
заменят с „по чл. 116б, т. 10“;
в) в буква „в“ думите „по чл. 116б, т. 10“ се
заменят с „по чл. 116б, т. 11“;
г) в буква „г“ думите „по чл. 116б, т. 11“ се
заменят с „по чл. 116б, т. 12“;
д) в буква „д“ думите „по чл. 116б, т. 12“ се
заменят с „по чл. 116б, т. 13“.
4. В т. 3:
а) в основния текст думата „специализиран“
се заличава;
б) в буква „д“ думите „изпълнители на ме
дицинска помощ и физически и юридически
лица за предоставяне на медицинска помощ“
се заличават.
§ 9. В чл. 20, ал. 1 числото „30“ се заменя
с „25“.
§ 10. В параграф единствен на заключител
ната разпоредба думите „по чл. 116а, ал. 3“ се
заменят с „по чл. 116а, ал. 4“.
§ 11. В приложението към чл. 4, ал. 3 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на приложението ду
мите „чл. 4, ал. 3“ се заменят с „чл. 4, ал. 4“, а
думите „Медицински инспекторат“ се заменят
с „Медицински одит“.
2. След ред „Изпълнителен директор“ се
създава нов ред със следното съдържание:
„Заместник–директор
1“.
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3. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.“ числото „30“ се заменя с „29“.
4. На ред „Дирекция „Контрол на медицин
ските дейности и специализиран медицински
надзор“ думите „и специализиран медицински
надзор“ се заличават и числото „14“ се заменя
с „13“.
Заключителна разпоредба
§ 12. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в Държавен вестник.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3097

РЕШЕНИЕ № 172
ОТ 26 МАРТ 2010 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждане на обект „Път ІІ – Софийски
околовръстен път – южна дъга“, участък
от км 42+800 (пътен възел „Младост“) до
км 44+720 (край на участъка в строителство)
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
и предвид необходимостта от осигуряване на
защита на особено важни държавни интереси
и значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности в
определените срокове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изгражда
не на обект „Път ІІ – Софийски околовръстен
път – южна дъга“, участък от км 42+800 (пътен
възел „Младост“) до км 44+720 (край на учас
тъка в строителство), съгласно Решение № 22
на Столичния общински съвет от 15 януари
2009 г. имоти и части от имоти – частна соб
ственост, намиращи се в гр. София на терито
рията на административните райони „Витоша“,
„Студентски“ и „Младост“, подробно описани
в приложението по вид, размер, местонахож
дение, размер на паричното обезщетение и
собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите по
т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфра
структура“.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение към т. 1
Район „Витоша“
№

Плано Кадастра Площ на Площ за
снима лен лист
имота
отчуждачен №
(в кв. м)
ване
(в кв. м)

Собственик (име, адрес)

Стойност
на парич
ното обез
щетение
(в лв.)
7
1153102

1
1.

2
1

3
702

4
10154

5
7765

6
АРХАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1А
2
3
4
5
6
11

722
722
722
722
722
722
702

1017
992
777
880
803
859
522

368
244
221
262
266
468
1

54648
36234
32819
38907
39501
69498
148

9.

12

702

502

4

10.
11.

13
14

702
702

181
796

23
48

12.

16

702

681

97

13.
14.
15.

18
37
38

722
722
722

1898
1324
808

307
551
385

16.

39

722

761

471

17.

40

722

928

506

ЮЛИЯ БОРИСОВА РАМАДАН
ЯСЕН СТОЯНОВ АЛЕКСИЕВ
ЦОНЬО АБАДЖИЕВ
МИХАИЛ ВЛАДОВ СТОЯНОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ КОЛАРОВ
ИВАН ХАДЖИКУЛЕВ
МАНОЛ ГЕОРГИЕВ ХРАНОВ – НАСЛЕД
НИЦИ
ЖЕЙКА МАНЧЕВА МАНЕВА-КОЕВА
ПЕТЪР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ – НА
СЛЕДНИЦИ
МАНОЛ ГЕОРГИЕВ ХРАНОВ – НА
СЛЕДНИЦИ
РАНГЕЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ЙОНА СЕРАФИМОВА ГЕНОВА
МАНОЛ ГЕОРГИЕВ ХРАНОВ – НА
СЛЕДНИЦИ
ЛОЗАН ЗАРКОВ АРАНГЕЛОВ
МАНОЛ ГЕОРГИЕВ ХРАНОВ – НА
СЛЕДНИЦИ
МАРТИН ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА
ПЕТЪР ТОДОРОВ МАРИНКОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ГАВРИЛОВА
ВАЛЕНТИН СЛАВЧЕВ ВЕЛИНОВ
СПАС СЛАВЧЕВ ВЕЛИНОВ
АНЕЛИЯ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА
ДИМО ДИМОВ
ГЕОРГИ ДИМОВ СТОЙЧЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ГАВРИЛОВА
ВАЛЕНТИН СЛАВЧЕВ ВЕЛИНОВ
СПАС СЛАВЧЕВ ВЕЛИНОВ
АНЕЛИЯ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА
ИВАН ГЕНОВ МАТОВ
МАРИЙКА КОСТАДИНОВА ГЕНОВА

18.
19.

41
42

722
722

883
730

483
577

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЯНЬОВ
АЛБЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

71726
85685

20.
21.

440
442

??
703, 721

1840
4008

1434
2205

Липсват данни
ЛАЗАРИНКА ВАСИЛЕВА РАНКО
ВА – НАСЛЕДНИЦИ
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ – НАСЛЕД
НИЦИ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КИТОВ – НАСЛЕД
НИЦИ
АТАНАС ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ – НАСЛЕД
НИЦИ

212949
327443

594

594
7128
14405
45590
81824
57173

69944

75141

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

1
22.

2
454

3
722

4
333

5
333

23.

478

703

1638

1638

24.

479

703

405

405

25.

490

722, 723

1705

518

26.
27.

499
515

703
703, 721

1861
1449

1861
910

28.
29.
30.

527
528
531

738, 755
738, 755
738

7082
2225
5337

30
56
198

31.
32.
33.
34.

532
533
547
548

738
738
703
703

1202
2511
5055
1309

6
5
2259
814

35.

579

702

88

88

36.

589

702

645

645

37.

590

702, 703

2700

58

ВЕСТНИК

6
ВАСИЛ НИКОЛОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГРОЗДАНОВ – НА
СЛЕДНИЦИ
ДЕЯН СТОЯНОВ ГРОЗДАНОВ – НА
СЛЕДНИЦИ
ТРАЙКО СТЕФАНОВ ПЕНКОВ – НА
СЛЕДНИЦИ
АЛБЕНА АСЕНОВА ЧАКЪРОВА
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЧАКЪРОВ
121499543, „ЕЙ СИ АР“ – ООД
НИКОЛА НЕДКОВ ДИНЕВ – НАСЛЕД
НИЦИ
175073668, „СОФИЯ СИТИ“ – АД
175073668, „СОФИЯ СИТИ“ – АД
175116945, „КЕМКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“
ЕАД
175073668, „СОФИЯ СИТИ“ – АД
175073668, „СОФИЯ СИТИ“ – АД
РУМЕН СТОЯНОВ ЦОНЕВСКИ
ПАВЕЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ
АТАНАС НИКОЛОВ НЕДКОВ
ТРАЯН НИКОЛОВ АТАНАСОВ
МЕТОДИ НИКОЛОВ НЕДКОВ
АСЕН ЛЮБОМИРОВ ЦЕНОВ
ВИОЛЕТА ЛЮБОМИРОВА ТРЕНДАФИ
ЛОВА
ВЕТРЕНКА НИКОЛОВА ВУЧКОВА
ВАСИЛКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
СТОИЛКА АПОСТОЛОВА НЕДКОВА
НИКОЛАЙ ДРАГОМИРОВ НЕДКОВ
ГЕОРГИ ДРАГОМИРОВ НЕДКОВ
АНАСТАСИЯ ВЕЛИКОВА ПИКОВА
ЛАЗАРИНА ВЕЛИЧКОВА ПЕТРОВА
ВАСИЛКА ВЕЛИЧКОВА АПОСТОЛОВА
ГРИГОР ВЕЛИЧКОВ АТАНАСОВ
ЯБЛЕНА ВЕЛИЧКОВА ВУЧКОВА
БОЯН ВЕЛИЧКОВ АТАНАСОВ – НА
СЛЕДНИЦИ
СПАСА МАНОЛОВА ИВАНОВА – НА
СЛЕДНИЦИ
КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНО
ВА – НАСЛЕДНИЦИ
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ИВАНО
ВА – НАСЛЕДНИЦИ
МАРИЙКА ИВАНОВА АТАНАСО
ВА – НАСЛЕДНИЦИ
СТОЙКА ИВАНОВА АТАНАСО
ВА – НАСЛЕДНИЦИ
СПАСА МАНОЛОВА ИВАНОВА – НА
СЛЕДНИЦИ
КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНО
ВА – НАСЛЕДНИЦИ
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ИВАНО
ВА – НАСЛЕДНИЦИ
МАРИЙКА ИВАНОВА АТАНАСО
ВА – НАСЛЕДНИЦИ
СТОЙКА ИВАНОВА АТАНАСО
ВА – НАСЛЕДНИЦИ

БРОЙ 28
7
49451
243243

60143
76923
276359
135135
4455
8316
29403
891
743
335462
120879
13068

95783

8613

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

1
38.
39.

2
590
602

3
722
702

4
5235
938

5
5235
530

40.

611

721

1994

1994

41.
42.

633
634

721
721

631
3401

631
1738

43.

635

721

3188

1825

44.

688

702, 703

2527

2461

45.

695

721

174

174

46.

696

721

2337

16

47.

701

721

1593

1593

48.

717

702

1913

228

49.
50.

718
722

702, 703
721

4428
12527

1134
29

51.

738

703

780

159

52.

739

703

1494

346

53.

740

703

639

639

54.

746

721

91

91

55.

749

703, 721

1829

1007

56.

775

721

518

11

57.

793

738

2827

58.

795

738

59.

803

60.

ВЕСТНИК

6
„ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ – ЕАД
ГЪЛЪБИНА СИМЕОНОВА ИВАНОВАКОЛЕВА – НАСЛЕДНИЦИ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ – НА
СЛЕДНИЦИ
ДИМИТЪР СЪБЕВ ЧЕНИШЕВ
0006963270633, СТОЛИЧНА ОБЩИ
НА – РАЙОН „ВИТОША“, 17
0006963270633, СТОЛИЧНА ОБЩИ
НА – РАЙОН „ВИТОША“, 17
БОРИС ИГНАТОВ ТРЕНИН – НАСЛЕД
НИЦИ
131403114, „ДАНАОС ДЕВЕЛОП
МЕНТ“ – АД
131403114, „ДАНАОС ДЕВЕЛОП
МЕНТ“ – АД
НИКОЛА ИЛИЕВ ГАНЕВ – НАСЛЕД
НИЦИ
ВЕРА БОЖИЛОВА КАКАЧЕВА
СТОЯНКА БОЖИЛОВА СТОЯНОВА
121499543, „ЕЙ СИ АР“ – ООД
ДЕЯН СТОЯНОВ ГРОЗДАНОВ – НА
СЛЕДНИЦИ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГРОЗДАНОВ
СПАС ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ-РОМЕВ
ИВА СТАНЧЕВА КОРМУШЕВА
МИХАИЛ КИРИЛОВ АНАНИЕВ
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ АНАНИЕВ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ КОРМУШЕВ
131109340, „РИВА ЕЛИТ“ – ООД
ФИЛИП ДИМИТРОВ ВЕЛИЧКОВ – НА
СЛЕДНИЦИ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГРОЗДАНОВ – НА
СЛЕДНИЦИ
ДЕЯН СТОЯНОВ ГРОЗДАНОВ – НА
СЛЕДНИЦИ
ВЕРОНИК ХРИСТОС АРВАНИТИДУ

С Т Р. 1 7
7
777398
78705
296109
93704
258093
271013
365459
25839
2376
236561
33858
168399
4307

23612

51381
94892
13514

149540
1634

2

131403114, „ДАНАОС ДЕВЕЛОП
МЕНТ“ – АД
СТАМЕНКА ИВАНОВА
Повтаря се
131268741, „ДЕКОМ-ЕВРО“ – ЕООД

4092

8

131268741, „ДЕКОМ-ЕВРО“ – ЕООД

1188

721

232

232

ЛАЗАРИНА СТЕФАНОВА МАНЧЕВА

34452

805

721

371

371

55094

61.

807

721

710

710

62.

816

721

137

137

СИМЕОН МИТКОВ ГЕРГОВ – НА
СЛЕДНИЦИ
НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА СТОЯНО
ВА – НАСЛЕДНИЦИ
ЛАЗАРИНКА ВАСИЛЕВА ГРОЗДАНО
ВА – НАСЛЕДНИЦИ
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА СТОЯНО
ВА – НАСЛЕДНИЦИ
131276923, „ГЛОБАЛ РИАЛ ЕС
ТЕЙТ“ – ООД

297

105435

20345

С Т Р.
1
63.

18
2
819

ДЪРЖАВЕН
3
702

4
1858

5
384

ВЕСТНИК
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АНАСТАСИЯ ВЕЛИКОВА ПИКОВА
ЛАЗАРИНА ВЕЛИЧКОВА ПЕТРОВА

БРОЙ 28
7
57024

ВАСИЛКА ВЕЛИЧКОВА АПОСТОЛОВА
ГРИГОР ВЕЛИЧКОВ АТАНАСОВ

64.

821

702

2312

347

ЯБЛЕНА ВЕЛИЧКОВА ВУЧКОВА
БОЯН ВЕЛИЧКОВ АТАНАСОВ – НА
СЛЕДНИЦИ
АТАНАС НИКОЛОВ НЕДКОВ

51530

ТРАЯН НИКОЛОВ АТАНАСОВ
МЕТОДИ НИКОЛОВ НЕДКОВ
АСЕН ЛЮБОМИРОВ НЕНОВ
ВИОЛЕТА ЛЮБОМИРОВА ТРЕНДАФИ
ЛОВА
ВЕТРЕНКА НИКОЛОВА ВУЧКОВА
ВАСИЛКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
СТОИЛКА АПОСТОЛОВА НЕДКОВА
НИКОЛАЙ ДРАГОМИРОВ НЕДКОВ
ГЕОРГИ ДРАГОМИРОВ НЕДКОВ
65.

825

721

845

845

ДИМИТЪР СЪБЕВ ЧЕНИШЕВ

125483

66.

829

721

1821

1821

ДИМИТЪР СЪБЕВ ЧЕНИШЕВ

270419

67.

834

721

159

159

23612

68.

835

702

1215

1215

69.

837

721, 738

3951

23

70.

846

702

4757

15

71.

856

702

828

216

72.

862

722, 723

2465

365

73.

867

702

2003

104

74.

872

684

903

903

131403114, „ДАНАОС ДЕВЕЛОП
МЕНТ“ – АД
ВЕНЕ СТОЙНЕВ КРЪСТЕВ – НАСЛЕД
НИЦИ
ТАНА ХРИСТОВА СТОЙКОВА – НА
СЛЕДНИЦИ
ЙОРДАН СТЕФАНОВ АТАНА
СОВ – НАСЛЕДНИЦИ
СПАСА МАНОЛОВА ИВАНОВА – НА
СЛЕДНИЦИ
КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНО
ВА – НАСЛЕДНИЦИ
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ИВАНО
ВА – НАСЛЕДНИЦИ
МАРИЙКА ИВАНОВА АТАНАСО
ВА – НАСЛЕДНИЦИ
ГЕОРГИ МИТЕВ ЗОНЬОВ – НАСЛЕД
НИЦИ
МАЛИНА ЙОРДАНОВА СТОЯНО
ВА – НАСЛЕДНИЦИ
831914521, „ВИ ВЕСТА ХОЛДИНГ“ – ЕАД

75.

874

702

767

368

ВАНЕ СТОЙНЕВ КРЪСТЕВ – НАСЛЕД
НИЦИ

180428
3416
2228
32076

54203
15444
134096
54648

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

1
76.

2
877

3
722

4
3566

5
384

6
КОСТАДИН НАЙДЕНОВ ШИКОВ – НА
СЛЕДНИЦИ
ЕЛЕНКА НАЙДЕНОВА СТАНОЕВА

7
57024

77.

893

703

442

442

65637

78.

906

684

1874

229

79.

908

683, 684

4774

1507

ГЕОРГИ МИТОВ ЛЕНКОВ – НАСЛЕД
НИЦИ
РАЙНА ПЕТРОВА МАТКОВА – НА
СЛЕДНИЦИ
„СМАРАГД“ – ООД

80.

908

721

35884

4443

131403114, „ДАНАОС ДЕВЕЛОП
МЕНТ“ – АД

659786

81.

910

721

10727

78

11583

82.

911

684

1412

134

131403114, „ДАНАОС ДЕВЕЛОП
МЕНТ“ – АД
ИВАН БОЖИЛОВ САТЯНОВ – НА
СЛЕДНИЦИ
МАРИЯ ЛЮДМИЛОВА РАЙЧЕВА

83.

919

721

1870

14

84.

927

721, 722

5824

488

85.

934

684

829

605

86.

944

684

359

338

87.

950

721, 722

28782

2794

88.

951

722, 739

62924

2192

131403114, „ДАНАОС ДЕВЕЛОП
МЕНТ“ – АД

325512

89.

953

721, 738

25728

146

131403114, „ДАНАОС ДЕВЕЛОП
МЕНТ“ – АД

21681

90.

954

702

1765

1765

91.

954

738

1452

6

92.

1055

684

178

178

93.

1065

684, 702

2174

2166

131403114, „ДАНАОС ДЕВЕЛОП
МЕНТ“ – АД
0006963270633, СТОЛИЧНА ОБЩИ
НА – РАЙОН „ВИТОША“, 17
РАДЕ СТОЯНОВ КРЪСТАНОВ
ЛИНКА СТОЙКОВА ВУЧКОВА – НА
СЛЕДНИЦИ
131403114, „ДАНАОС ДЕВЕЛОП
МЕНТ“ – АД

131403114, „ДАНАОС ДЕВЕЛОП
МЕНТ“ – АД
ЗДРАВКО НИКОЛОВ КРЪСТЕВ – НА
СЛЕДНИЦИ
131403114, „ДАНАОС ДЕВЕЛОП
МЕНТ“ – АД
ТРАЙЧО СПАСОВ МАНЧОВ – НА
СЛЕДНИЦИ
ИГЛИКА СТЕФАНОВА ЯНЧЕВА

34007
223790

19899

2079
72468
89843
50193
414909

262103
891
26433
321651

НИКОЛИНА СТОЯНОВА ТАРАБАНОВА
ВИОЛЕТА СТОЯНОВА НОВАКОВА
94.

1131

702

680

680

ВЕЛИЧКО ДИМИТРОВ СЛАВОВ – НА
СЛЕДНИЦИ

100980

95.

1140

702

140

84

„НОВЕЛ М“ – ЕООД

12474

96.

1197

702

701

41

МАРИЙКА ЯНКОВА РОМЕВА

6089

97.

1226

684

313

313

ГОРЯНА КРЪСТЕВА ГАНЕВА – НА
СЛЕДНИЦИ

46481

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

1
98.

2
1285

3
684

4
2050

5
1551

99.

1329

684, 702

2031

1149

100.

1355

702

415

101.

1356

702

102.

1357

103.

ВЕСТНИК

БРОЙ 28
7
230324

334

6
АСЕН БОГДАНОВ МАНЧОВ – НА
СЛЕДНИЦИ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДЖУ
КОВ – НАСЛЕДНИЦИ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

670

670

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

99495

702

4

4

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

594

1401

?

5668

34

Липсват данни

5049

104.

1629

738

1676

4

131268741, „ДЕКОМ – ЕВРО“ – ЕООД

594

105.

1845

723

284

284

130285481, „КИНО АРЕНА 2001“ – ЕООД

42174

106.

1846

723

424

239

130878033, „ХЕКСА – 2002“ – ООД

35492

107.

1847

723

1922

495

175083000, „АЛФА ЦЕНТЪР“ – ООД

73508

108.

без
пла
носни
мачен
№
без
пла
носни
мачен
№
без
пла
носни
мачен
№
без
пла
носни
мачен
№
без
пла
носни
мачен
№
без
пла
носни
мачен
№
без
пла
носни
мачен
№
без
пла
носни
мачен
№

738

891

504

Липсват данни

74844

721

2175

970

Липсват данни

144045

684

313

313

ГОРЯНА КРЪСТЕВА ГАНОВА – НАСЛЕД
НИЦИ

46481

721

542

542

ДИМИТЪР СЪБЕВ ЧЕНИШЕВ

80487

721

219

219

Липсват данни

32522

721

291

291

Липсват данни

43214

721

477

477

Липсват данни

70835

721

687

687

Липсват данни

102020

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

170627
49599

БРОЙ 28
1
116.

2
без
пла
носни
мачен
№

ДЪРЖАВЕН
3
721

4
241

5
241

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

6
Липсват данни

7
35789

Район „Студентски“
Пла
Площ за
на отчужда
носни Кадастра Площ
имота
мачен лен лист (в кв. м) ване (в кв.
№
м)

Собственик (име, адрес)

Стойност
на парич
ното обез
щетение
(в лв.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

355

685, 686,
703, 704

122032

1557

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕ
НИЕ – СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕ
МИЯ

332894

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕ
НИЕ – СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕ
МИЯ
121518328, „ДЗИ“ – АД
2.

1328

704

31279

4581

831251706, „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ – ООД

979441

3.

1366

703, 704

22640

5387

НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ПИПЕРОВ

1151768

175442229, „БС ПРОПЪРТИС“ – ЕАД

532588

4.

1367

703, 704,
721, 722

31955

2491

5.

1368

703, 721

12498

5143

БОРИС КРЪСТЕВ ШАЛЕВ

1099599

6.

1608

703

893

893

ОБЩИНСКО

190928

1846

704

283

280

ИВАН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

59865

2064

722

5169

2529

7.
8.

175442229, „БС ПРОПЪРТИС“ – ЕАД

ЕЛЕНА СТОЙЧЕВА КОРЧЕВА
КРАСИМИР ДИМИТРОВ БЕЕВ

540713

МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ШАЛАМАНОВ
СИМЕОН МЛАДЕНОВ СИМОВ
МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ШАЛАМАНОВ
СИМЕОН МЛАДЕНОВ СИМОВ
9.

2115

722

1157

786

НАДЕЖДА ЯНКОВА ЛАЗАРОВА – НА
СЛЕДНИЦИ

168051

ТАСКА ЯНКОВА ПЕТРОВА
10.

2144

703, 721

1998

1183

ОБЩИНСКО

252931

11.

2145

721

2199

1313

ОБЩИНСКО

280726

12.

2146

721

1099

280

ОБЩИНСКО

59865

13.

3616

721, 722

10451

236

СПАС ДОБРЕВ ГОСПОДИНОВ
ЦВЕТАНКА ДОБРЕВА ЦВЕТАНОВА
ЕЛИНКА ИЛИЕВА ЯНЕВА
НАЙДЕН ИЛИЕВ ПЕШЕВ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ПЕШЕВ
РАДКО СИМЕОНОВ ПЕШЕВ
ВАСИЛКА ЛЮБЕНОВА ПЕШЕВА
РАДОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ПЕШЕВ
ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА ПЕШЕВА
ИВАН ЛЮБЕНОВ КРЪСТАНОВ

50458

С Т Р.
1
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ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ ПЕШЕВ
ВЕНКА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕШОВ
НИКОЛИНКА НИКОЛОВА СТЕФАНО
ВА
ВАСИЛКА НЕНКОВА ДИМИТРОВА
СТАНКА ПЕТРОВА ВЕСЕЛИНОВА
НЕНКО ПЕТРОВ ПЕШЕВ
ГЕРГИНА НЕНКОВА ПЕШЕВА
ЦВЕТАН НИКОЛОВ ПЕШЕВ
ЙОРДАНКА ЦВЕТАНОВА БОЖИЛОВА
КРАСЯ ЦВЕТАНОВА ПЕШЕВА
ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА ГАНЕВА
РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
СОКОЛКА ЦВЕТКОВА БОЖИЛОВА
АНТОНИНА ГЕОРГИЕВА СТАРИБРА
ТОВА
ИРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
РАЙНА КРУМОВА МАРИНОВА
ГЕОРГИ КРУМОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ БАЛИН
ВЕЛИЧКО СИМЕОНОВ БАЛИН
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА БОНЕВА
СТЕФАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕШЕВ
ЙОРДАН КРЪСТАНОВ ПЕШЕВ
РАДКО КРЪСТАНОВ ПЕШЕВ
ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ ПЕШЕВ
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ПЕШЕВА
КАЛИНА НИКОЛОВА ПЕШЕВА
СПАСКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ИВАН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ИВАНКА ДОЙЧИНОВА СТАНОЕВА
СТОЯН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
СВЕТЛАНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА
САШО ИВАНОВ ЗАШЕВ
БОЖУРКА ДИМИТРОВА ВЕЛИЧКОВА
МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ТРАЙКОВ
ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ДОНКОВА
ВЕРКА ГЮРОВА КОСТОВА
НЕЗАБРАВКА ВАСИЛЕВА ПЕШЕВА
РАЙНА ЙОРДАНОВА СТАНОЕВА
ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ЛЮБЧО ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
ДАФИНКА ИЛИЕВА СТОИМЕНОВА
ЯНА ИЛИЕВА ФИЛИБИНОВА
СТЕФАН ВАСИЛЕВ ПЕШЕВ
ЯНКА ЯНКОВА ПЕШЕВА
РАЙНА ДАМЯНОВА ВЪЛЧЕВА
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14.
15.
16.
17.

2

3757
3777
3815
3816

ДЪРЖАВЕН
3

722
703
722
722

4

713
3830
2908
1681

5

458
426
115
725

ВЕСТНИК
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СТАНКА НИКОЛОВА ПЕШЕВА
ТРАЙЧО НИКОЛОВ ПЕШЕВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ ДРАГАНОВ
ЕЛИ СТЕФАНОВА ГЕРЗИЛОВА
СТЕФКА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА
МАРИЙКА ГАВРИЛОВА НИКОЛОВА
СОНЯ БОРИСЛАВОВА ВИДОЛОВА
ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА СТАНОЕВА
ТЕМЕНУЖКА ГРИГОРОВА СИМОВА
ВЕРА ГРИГОРОВА УЛИНСКА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ СТАНОЕВ
БОЖИДАР ВАСИЛЕВ СТАНОЕВ
СТАНА СТОЙНЕВА ИЛИЕВА
КЛАРА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА
РАЙНА СИМЕОНОВА БАЛИНА
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА НАЙДЕНОВА
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ЛАМБО СПИРОВ СПИРОВ
ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
ГИНА ВАСИЛЕВА ЛЮБЕНОВА
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
ЯНА ДИМИТРОВА СТОИЧКОВА
СТЕФАН СТОЯНОВ ТРАЙКОВ
ИВАН СТОЯНОВ ЗАШЕВ
ОЛГА ИЛИЕВА ВЕЛИЧКОВА
ВИДИНКА ГЮРОВА АНАКИЕВА
„ПАЗАРИ – ИЗТОК“ – ЕАД
ЕВГЕНИЙ КИРИЛОВ ИВАНОВ
СТЕФАН ПЕТРУШИНОВ ГОГОВ
МАЛИН МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ
СТОИЛКА ВЛАДИМИРОВА ДЕШЕВА
ГЕЦО ПЕТРОВ ИВАНОВ
ЙОРДАНКА ВЛАДИМИРОВА КРЪСТЕ
ВА
ЕЛИСАВЕТА ИЛИЕВА ГАНЧЕВА
РОСИЦА ТРАЙКОВА ИВАНОВА

7

97923
91081
24588
155009

ЗДРАВКА ДИНЕВА БОГДАНОВА
ЛАЗАРИНКА ТРАЙКОВА СЕНКОВА
РАДКА МАЛИНОВА ПЕТРОВА
ВАНЯ ТРАЙКОВА МИЛЕВА
ГЕРГИНКА ТРАЙКОВА НИКОЛЧОВА
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ НАЙДЕНОВ
ПАВЛИНКА ЦВЕТАНОВА СТОИЛОВА
6 068 427 лв.

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

Район „Младост“
№

Пла

Кадастра

носни

лен лист

УПИ

Площ

Площ за

Собственик (име, адрес)

на имо отчужда

Стойност
на парич

мачен

та

ване (в

ното обез

№

(в кв. м)

кв. м)

щетение
(в лв.)

1.

832

722

I-71

1637

41

„СОФБИОЛАЙФ“ – ООД

6264,00

2.

846

722

I-71

1498

165

ИЛИАНА КИРИЛОВА СТОИЛО

25209,00

3.

847

722

I-71

737

17

ЛИЛЯНА КОЦЕВА

2597,00

4.

848

722

I-71

1562

16

СОТИР АЛЕКСАНДРОВ ЧАКА

2444,00

ВА-МАРИНОВА

ЛОВ
5.

849

722

I-71

1190

14

БУРЯНА АНГЕЛОВА ПЕНКОВА

2139,00

ВИХЪР АНГЕЛОВ ПЕНКОВ
АНГЕЛ НЕНОВ ПЕНКОВ
БИГОНИЯ МАНЕВА КОЛЕВА
6.

851

722

I-71

968

30

ДОБРИН ХРИСТОВ ИВАНОВ

4583,00

7.

853

722

I-71

1348

33

Наследници на Никола Стоянов

5042,00

8.

854

722

I-71

992

28

ВЕСКА СТОЯНОВА ТЕТЕВЕН

Колев
4278,00

СКА
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ТЕТЕ
ВЕНСКИ
СТОЯН ВАСИЛЕВ ТЕТЕВЕН
СКИ
МАРТИН ДИМИТРОВ ТЕТЕ
ВЕНСКИ
ВАСИЛ СТОЯНОВ ТЕТЕВЕН
СКИ
9.

1276

722

I-71

711

36

ВАСИЛ НИКОЛОВ ИВАНОВ

5500,00

(МАГДИН)
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ИВАНОВ
(МАГДИН)
10.

1335

723

I-71

924

8

ЙОРДА НИКОЛОВА ШОЛЕВА

1222,00

11.

3221

722

VІІІ-207

533

20

„ОИКОС – БГ“ – ООД

3056,00

12.

4217

722

I-71

2364

29

СВЕТЛА НИКОЛОВА БОСОЛОВА

4431,00

МИЛА ЦВЕТКОВА БОСОЛОВА
СТЕФАН ЦВЕТКОВ БОСОЛОВ
13.

5595

722

I-71

1010

2

ИВАН ПЕТРОВ БОЖИЛОВ

306,00

РАЙЧО ПЕТРОВ БОЖИЛОВ
МЕНКА ГЕОРГИЕВА БОЖИ
ЛОВА
ИЛИЯ ИВАНОВ БОЖИЛОВ
67 070 лв.
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 177
ОТ 30 МАРТ 2010 Г.

за издаване на разрешение за търсене и проучване на суров нефт и природен газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, в блок 1-12 Кнежа,
разположен в областите Враца, Плевен, Ловеч,
Габрово и Велико Търново
На основание чл. 5, т. 2 и чл. 50, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства, Решение № 655
на Министерския съвет от 2008 г. за откриване
на производство за издаване на разрешение за
търсене и проучване на нефт и газ в блок 1-12
Кнежа, разположен в областите Враца, Плевен,
Ловеч, Габрово и Велико Търново, и за уве
домление за предоставяне на разрешение чрез
конкурс (ДВ, бр. 101 от 2008 г. и ОВЕС, сер. C,
№ 36 от 13.02.2009, стр. 9 – 10) и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава разрешение на „Проучване и добив
на нефт и газ“ – АД, със седалище и адрес на
управление: София, ул. Стефан Караджа 2, ре
гистрирано с Решение на Софийския градски
съд от 20 април 2004 г. по ф.д. № 4812/2004 г.,
том 1022, стр. 131, партида № 8378, да извърши
за своя сметка и на свой риск търсене и про
учване на суров нефт и природен газ в блок
1-12 Кнежа с размер 1348,45 km2, с координатни
точки от № 1 до 69 съгласно приложението,
като изключва концесионните площи „Бутанюг“ и „Долни Луковит – запад“.
2. Срокът на разрешението по т. 1 е 5 години
от датата на сключване на договора за търсене
и проучване на суров нефт и природен газ с
право на продължения съгласно чл. 31, ал. 3 от
Закона за подземните богатства и при условия
и по ред, определени в сключения договор.
3. Правата и задълженията на титуляря на
разрешението, както и условията и изискванията
за осъществяване на търсенето и проучването
по това разрешение се уреждат в договора за
търсене и проучване на суров нефт и приро
ден газ.
4. Търсещите и проучвателните работи, поети
от титуляря на разрешението в конкурсното му
предложение, са задължителни за изпълнение
за срока на това разрешение, така както е
предвидено в договора за търсене и проучване
на нефт и газ.
5. Упълномощава министъра на икономика
та, енергетиката и туризма да проведе преговори
и да сключи договор за търсене и проучване
на суров нефт и природен газ в едномесечен
срок от обнародването на решението в „Дър
жавен вестник“.
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6. Контролът по изпълнението на разре
шението и на сключения договор за търсене
на суров нефт и природен газ се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма.
7. Решението се обнародва в „Държавен
вестник“ и се обявява в общините по место
разположение на обекта.
8. Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от датата на обнародването му в „Дър
жавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1
Списък на координатите
Географски координати (координатна система
„1950“) на блок 1-12 Кнежа:
1. 43° 40‘ 48.001‘‘N
23° 40‘ 59.816‘‘E
2. 43° 40‘ 48.013‘‘N
24° 06‘ 25.066‘‘E
3. 43° 38‘ 43.514‘‘N
24° 06‘ 25.068‘‘E
4. 43° 38‘ 43.379‘‘N
24° 13‘ 59.816‘‘E
5. 43° 36‘ 26.823‘‘N
24° 13‘ 59.821‘‘E
6. 43° 36‘ 26.750‘‘N
24° 18‘ 08.081‘‘E
7. 43° 33‘ 55.093‘‘N
24° 18‘ 07.901‘‘E
8. 43° 33‘ 53.755‘‘N
24° 16‘ 42.378‘‘E
9. 43° 33‘ 02.717‘‘N
24° 16‘ 44.698‘‘E
10. 43° 32‘ 57.996‘‘N
24° 13‘ 28.245‘‘E
11. 43° 33‘ 15.317‘‘N
24° 13‘ 27.441‘‘E
12. 43° 33‘ 10.256‘‘N
24° 09‘ 59.828‘‘E
13. 43° 29‘ 11.318‘‘N
24° 09‘ 59.830‘‘E
14. 43° 29‘ 11.320‘‘N
24° 13‘ 59.829‘‘E
15. 43° 27‘ 56.878‘‘N
24° 13‘ 59.832‘‘E
16. 43° 28‘ 00.548‘‘N
24° 18‘ 15.600‘‘E
17. 43° 26‘ 25.117‘‘N
24° 18‘ 17.023‘‘E
18. 43° 26‘ 22.353‘‘N
24° 13‘ 59.835‘‘E
19. 43° 23‘ 47.021‘‘N
24° 13‘ 59.835‘‘E
20. 43° 23‘ 47.029‘‘N
24° 32‘ 03.379‘‘E
21. 43° 23‘ 04.419‘‘N
24° 32‘ 01.928‘‘E
22. 43° 23‘ 04.207‘‘N
24° 35‘ 49.872‘‘E
23. 43° 21‘ 45.736‘‘N
24° 35‘ 52.422‘‘E
24. 43° 21‘ 46.006‘‘N
24° 40‘ 50.003‘‘E
25. 43° 25‘ 11.604‘‘N
24° 40‘ 50.585‘‘E
26. 43° 25‘ 13.739‘‘N
24° 46‘ 22.596‘‘E
27. 43° 26‘ 34.297‘‘N
24° 46‘ 22.636‘‘E
28. 43° 26‘ 34.165‘‘N
24° 49‘ 02.103‘‘E
29. 43° 22‘ 03.988‘‘N
24° 49‘ 03.052‘‘E
30. 43° 22‘ 03.708‘‘N
25° 02‘ 01.396‘‘E
31. 43° 17‘ 04.122‘‘N
25° 02‘ 01.669‘‘E
32. 43° 17‘ 05.012‘‘N
24° 58‘ 52.671‘‘E
33. 43° 14‘ 27.241‘‘N
24° 58‘ 51.963‘‘E
34. 43° 14‘ 27.436‘‘N
25° 05‘ 50.514‘‘E
35. 43° 17‘ 48.479‘‘N
25° 05‘ 45.429‘‘E
36. 43° 17‘ 57.362‘‘N
25° 25‘ 11.519‘‘E
37. 43° 12‘ 26.759‘‘N
25° 25‘ 20.536‘‘E
38. 43° 12‘ 16.754‘‘N
24° 56‘ 46.164‘‘E
39. 43° 15‘ 00.564‘‘N
24° 56‘ 46.162‘‘E
40. 43° 14‘ 58.643‘‘N
24° 55‘ 00.856‘‘E
41. 43° 16‘ 06.724‘‘N
24° 54‘ 59.946‘‘E
42. 43° 16‘ 03.664‘‘N
24° 50‘ 25.123‘‘E
43. 43° 16‘ 46.999‘‘N
24° 50‘ 23.595‘‘E
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44. 43° 16‘ 43.387‘‘N
24° 42‘ 14.701‘‘E
45. 43° 18‘ 45.393‘‘N
24° 42‘ 16.751‘‘E
46. 43° 18‘ 44.934‘‘N
24° 37‘ 09.106‘‘E
47. 43° 19‘ 22.362‘‘N
24° 37‘ 08.736‘‘E
48. 43° 19‘ 22.622‘‘N
24° 28‘ 34.908‘‘E
49. 43° 20‘ 30.033‘‘N
24° 28‘ 34.907‘‘E
50. 43° 20‘ 30.129‘‘N
24° 23‘ 38.037‘‘E
51. 43° 23‘ 00.101‘‘N
24° 23‘ 38.025‘‘E
52. 43° 22‘ 59.900‘‘N
24° 12‘ 03.837‘‘E
53. 43° 26‘ 42.019‘‘N
24° 12‘ 03.832‘‘E
54. 43° 26‘ 42.017‘‘N
24° 08‘ 16.834‘‘E
55. 43° 29‘ 03.016‘‘N
24° 08‘ 16.831‘‘E
56. 43° 29‘ 03.010‘‘N
24° 00‘ 01.833‘‘E
57. 43° 28‘ 32.011‘‘N
24° 00‘ 01.834‘‘E
58. 43° 28‘ 32.015‘‘N
23° 57‘ 47.833‘‘E
59. 43° 28‘ 00.015‘‘N
23° 57‘ 47.833‘‘E
60. 43° 28‘ 00.010‘‘N
23° 51‘ 59.833‘‘E
61. 43° 31‘ 00.010‘‘N
23° 51‘ 59.829‘‘E
62. 43° 31‘ 00.015‘‘N
24° 07‘ 09.828‘‘E
63. 43° 35‘ 52.765‘‘N
24° 07‘ 09.822‘‘E
64. 43° 35‘ 52.766‘‘N
24° 08‘ 38.822‘‘E
65. 43° 37‘ 30.015‘‘N
24° 08‘ 38.819‘‘E
66. 43° 37‘ 30.011‘‘N
24° 01‘ 59.822‘‘E
67. 43° 38‘ 00.011‘‘N
24° 01‘ 59.821‘‘E
68. 43° 38‘ 00.001‘‘N
23° 40‘ 59.820‘‘E
69. 43° 40‘ 48.001‘‘N
23° 40‘ 59.816‘‘E
Площта на блок 1-12 Кнежа не включва след
ните концесионни площи:
Концесионна площ „Бутан-юг“:
1. 43° 38‘ 58.552‘‘N
23° 42‘ 56.011‘‘E
2. 43° 38‘ 57.834‘‘N
23° 45‘ 54.455‘‘E
3. 43° 38‘ 03.733‘‘N
23° 45‘ 54.202‘‘E
4. 43° 38‘ 03.803‘‘N
23° 42‘ 55.773‘‘E
5. 43° 38‘ 58.552‘‘N
23° 42‘ 56.011‘‘E
Концесионна площ „Долни Луковит – запад“:
1. 43° 32‘ 18.149‘‘N
24° 08‘ 41.354‘‘E
2. 43° 32‘ 19.259‘‘N
24° 09‘ 25.838‘‘E
3. 43° 31‘ 46.897‘‘N
24° 09‘ 27.360‘‘E
4. 43° 31‘ 45.788‘‘N
24° 08‘ 42.882‘‘E
5. 43° 32‘ 18.149‘‘N
24° 08‘ 41.354‘‘E
2941

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Із-491
от 17 март 2010 г.

за реда за осъществяване на пожарогасителната дейност и аварийно-спасителната
дейност от органите за пожарна безопасност
и спасяване на Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определя редът за
осъществяването на пожарогасителната дей
ност (ПГД) и аварийно-спасителната дейност
(АСД) от органите за пожарна безопасност
и спасяване (ПБС) на Министерството на
вътрешните работи (МВР).
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Чл. 2. (1) Пожарогасителната дейност и АСД
се организира и осъществява от органите за
ПБС чрез Главна дирекция ПБС (ГДПБС),
звената за ПБС (ЗПБС) при областните дирек
ции на МВР (ОДМВР) и Столичната дирекция
на вътрешните работи (СДВР), районните
управления за ПБС (РУПБС) и участъците
за ПБС (УПБС).
(2) Главна дирекция ПБС:
1. организира ПГД и АСД на територията
на цялата страна;
2. контролира, координира, методически
ръководи и оценява дейността на ЗПБС при
ОДМВР/СДВР и звената, създадени по чл. 91д
от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР), по осъществяването на ПГД
и АСД;
3. осъществява сътрудничество в областта
на ПГД и АСД със съответните служби на
други държави, международни органи и орга
низации, участие в мисии на международни
организации за осъществяване на ПГД и АСД
по силата на международни споразумения, по
които Република България е страна;
4. осъществява оперативното взаимодейст
вие в областта на ПГД и АСД с органи, зве
на, служби и други оперативни структури на
министерства, ведомства, общини, областни
администрации, Българския Червен кръст,
центрове за спешна медицинска помощ, лечеб
ни заведения, въоръжени сили, организации,
физически и юридически лица и други, имащи
отношение към ПБС;
5. при необходимост привлича за помощ
и съдействие сили и средства с функции за
осъществяване на ПГД и АСД.
(3) Звената за ПБС при ОДМВР/СДВР:
1. организират и осъществяват ПГД и АСД
в определените им райони на действие;
2. ръководят, контролират и оценяват дей
ността на органите за ПБС в РУПБС, УПБС
и в звената, създадени по чл. 91д ЗМВР, при
осъществяването на ПГД и АСД.
(4) Районните управления за ПБС органи
зират и осъществяват ПГД и АСД в опреде
лените им райони на действие.
(5) Участъците за ПБС осъществяват ПГД
и АСД в определените им райони на действие.
(6) Звената, създадени по реда на чл. 91д и
на чл. 91е ЗМВР, осъществяват ПГД и АСД на
територията на обектите съгласно сключените
договори или при условията на издадените
разрешения.
(7) Доброволните формирования, създадени
по реда на чл. 91з ЗМВР, подпомагат органите
за ПБС при осъществяване на ПГД и АСД на
територията на населените места и общините.
Чл. 3. (1) За ръководство и координация на
действията на органите за ПБС с централните
и териториалните органи на изпълнителната
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власт, доброволните формирования, органи
зациите, юридическите и физическите лица,
имащи отношение към ПБС при произшествия
(пожари, бедствия, аварии и катастрофи) на
територията на цялата страна, в ГДПБС се
изгражда Ситуационен център (СЦ) за ПБС в
състав: Оперативен дежурен център (ОДЦ) и
група за управление при извънредни ситуации.
(2) За ръководст во и координац и я на
действията на органите за ПБС с областните
управители, доброволните формирования,
организациите, юридическите и физическите
лица, имащи отношение към ПБС, при про
изшествия на територията на ОДМВР/СДВР
се изграждат ОДЦ за ПБС.
(3) За ръководст во и координац и я на
действията на органите за ПБС с кметовете
на общини, райони, кметства и кметските
наместници, доброволните формирования,
организациите, юридическите и физическите
лица, имащи отношение към ПБС, при произ
шествия в района на действие на съответното
РУПБС и УПБС се изграждат диспечерски
пунктове (ДП).
(4) Центровете и пунктовете по ал. 1, 2
и 3 координират действията на органите за
ПБС с основните съставни части на единната
спасителна система, определени в Закона за
защита при бедствия (ЗЗБ).
Чл. 4. Дейността на звената, осъществяващи
ПГД и АСД, се организира чрез:
1. годишен план за дейността на ЗПБС в
ОДМВР/СДВР и РУПБС;
2. годишен тематичен план за теоретичната
и практическата подготовка;
3. годишен график за провеждане на щаб
ни тренировки, пожаро-тактически учения,
пожаро-тактически занятия, занятия по АСД
и оперативно-тактическо изучаване на обект,
утвърден от директора на ОДМВР/СДВР по
предложение от заместник-директора по ПБС
в ОДМВР/СДВР;
4. месечни планове за дейността на ЗПБС
в ОДМВР/СДВР и РУПБС;
5. седмични програми за професионалната
подготовка на състава от дежурните смени.
Чл. 5. Пожарогасителната дейност и АСД,
извършвана от ЗПБС при ОДМВР/СДВР и
РУПБС, се отчита чрез:
1. месечни отчети;
2. тримесечни отчети;
3. годишен отчет-анализ.
Чл. 6. Дейността на звената, осъществява
щи ПГД и АСД от ОДМВР/СДВР, и звената,
създадени по реда на чл. 91д ЗМВР, се про
верява и оценява по методика, утвърдена от
главния секретар на МВР.
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Раздел IІ
Р ъководс тво и у правление на органите,
осъществяващи пожарогасителна дейност и
аварийно-спасителна дейност
Чл. 7. (1) Главният секретар на МВР ор
ганизира, координира и контролира ПГД и
АСД и осъществява взаимодействието със
съответните структури на други държави и с
международни органи и организации, с кои
то Република България има споразумения
за сътрудничество в областта на пожарната
безопасност.
(2) Главни ят секретар на МВР у твър
ждава Правила за действия на ръководителя
на оперативните действия при характерни
произшествия, Указания за разработване на
планове за пожарогасене, Нормативи за оценка
практическата подготовка на служителите от
звената за ПБС и Правила за пожаро-стро
евата подготовка на служителите от ЗПБС.
Чл. 8. Директорът на ГДПБС:
1. контролира, координира и методически
ръководи изпълнението на задачите по ПГД
и АСД в СДВР/ОДМВР;
2. ръководи, организира и контролира
участието на силите и средствата от органите
за ПБС при пожари, бедствия, аварии и ка
тастрофи и осъществява оперативно взаимо
действие с органите на изпълнителната власт,
доброволните формирования, юридическите,
физическите лица и организациите, имащи
отношение към ПБС;
3. организира взаимодействието на ГДПБС
с основните структури на МВР, органите на
изпълнителната власт и основните съставни
части на единната спасителна система;
4. предлага за утвърждаване от главния
секретар на МВР на актовете по чл. 7, ал. 2.
Чл. 9. Заместник-директорът на ОДМВР/
СДВР, на когото са възложени функции по
управление на ЗПБС:
1. организира, ръководи, контролира и
координира дейността на органите за ПБС,
осъществяващи ПГД и АСД на територията
на съответната областна дирекция;
2. организира изпълнението на заповедите
на висшестоящите органи на МВР, при произ
шествия координира действията на органите
за ПБС с териториалните органи на изпъл
нителна власт, доброволните формирования,
организациите, юридическите и физическите
лица, имащи отношение към ПБС;
3. отговаря пред директора на ОДМВР/
СДВР за дейност та по осъществяване на
ПГД и АСД от ЗПБС в съответната областна
дирекция;
4. организира разработването на планове
за пожарогасене;
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5. организира, ръководи и контролира учас
тието на ЗПБС от РУПБС, УПБС и звената,
създадени по реда на чл. 91д, 91е и 91з ЗМВР
при пожари, бедствия, аварии и катастрофи;
6. организира материално-техническото
осигуряване на силите и средствата от ЗПБС
в съответната областна дирекция;
7. организира и контролира професионал
ната подготовка на служителите от ЗПБС в
РУПБС, УПБС и звената, създадени по реда
на чл. 91д ЗМВР;
8. осъществява контрол на търговците, из
вършващи ПГД и АСД съгласно чл. 91е ЗМВР;
9. ръководи и организира взаимодействието
със силите за реагиране на други органи на
изпълнителната власт, доброволните формиро
вания, физически и юридически лица и сили
на единната спасителна система, участващи
при гасене на пожари на територията на съ
ответната област.
Чл. 10. Началникът на РУПБС:
1. ръководи, организира, контролира и
отговаря за дейността на РУПБС и УПБС
при осъществяване на ПГД и АСД в района
на действие;
2. организира изпълнението на заповедите
на директора на ОДМВР/СДВР и на замест
ник-директора по ПБС;
3. отчита се за ПГД и АСД пред директора
на ОДМВР/СДВР чрез заместник-директора
по ПБС;
4. организира и ръководи участието на
силите и средствата от РУПБС, УПБС и
звената, създадени по чл. 91д ЗМВР, при
извършване на ПГД и АСД и осъществява
взаимодействието с кметовете на общини,
райони, кметства и кметските наместници,
доброволните формирования, организациите,
юридическите и физическите лица, имащи
отношение към ПБС в района на действие;
5. организира и контролира теоретичната
и практическата подготовка на служителите
без откъсване от работа.
Чл. 11. (1) Управлението на действията
на силите и средствата на органите за ПБС
при ограничаване и ликвидиране на пожари,
бедствия, аварии и катастрофи се извършва от
ръководител на оперативните действия (РОД).
(2) Ръководителят на оперативните действия
е държавен служител от органите за ПБС с
най-висока категория и длъжност, намиращ
се на мястото на произшествието, в чиито
длъжностни задължения е включено управ
лението на силите и средствата.
Чл. 12. (1) За подпомагане на РОД при
управление на силите и средствата на орга
ните за ПБС при пожари, бедствия, аварии
и катастрофи се назначават:
1. централен оперативен щаб (ЦОЩ) при
ГДПБС;
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2. оперативен щаб (ОЩ) на ЗПБС при
ОДМВР и СДВР;
3. временен оперативен щаб (ВОЩ) за
управление на силите и средствата на мес
топроизшествие.
(2) Съставът и редът за работа на ЦОЩ се
определят със заповед на директора на ГДПБС.
(3) Съставът и редът за работа на ОЩ на
ЗПБС при ОДМВР/СДВР се определят със
заповед на съответния директор.
(4) Съставът и редът за работа на ВОЩ се
определят от РОД.
(5) Централният оперативен щаб се състои
от ръководител, заместник-ръководител и
членове (началник логистичното осигуряване,
началник по безопасност на труда, началник
по комуникационно осигуряване и секретар
на щаба).
(6) Щабовете по ал. 1, 2 и 3 се състоят от
ръководител, заместник-ръководител и чле
нове (началник логистичното осигуряване,
началник по безопасност на труда, началник
по комуникационно осигуряване, началник
оперативен участък и секретар на щаба).
(7) По решение на органите по ал. 2, 3 и 4
към състава на съответния щаб за управление
на силите и средствата могат да се привличат
и други длъжностни лица съобразно мащабите,
спецификата и сложността на оперативната
обстановка.
Чл. 13. (1) Основните функции на щабо
вете са:
1. организиране съсредоточаването на
силите и средствата при извършване на ПГД
и АСД;
2. организиране осигуряването на матери
ално-техническите средства и комуникациите;
3. организиране взаимодействието на си
лите и средствата;
4. контролиране спазването на правилата
за безопасност на труда;
5. обобщаване на информацията за хода
на действията и предаването є на висшесто
ящите органи;
6. организиране на непрекъснато наблюде
ние и разузнаване за развитие на обстановката;
7. изучаване на обстановката при извърш
ването на ПГД и АСД и предлагане решения
за предстоящите действия.
(2) Функционалните задължения на длъж
ностните лица на ЦОЩ при осъществяване
на ПГД и АСД се утвърждават от директора
на ГДПБС, а на длъжностните лица на ОЩ
на ЗПБС при ОДМВР/СДВР се утвърждават
от съответния директор.
Чл. 14. (1) При ликвидиране на произшест
вия РОД чрез ДП, ОДЦ или СЦ привлича
за участие в ПГД и АСД сили и средства на
други органи на изпълнителната власт, на
звената, създадени по чл. 91д ЗМВР, на добро
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волните формирования, на юридическите и
физическите лица и на други сили и средства
от единната спасителна система.
(2) Ограничаването и ликвидирането на
горски пожари се осъществява съвместно и
с групите за гасене към държавните горски
стопанства и държавните ловни стопанства,
общините и населените места, които се привли
чат за участие чрез кметовете и директорите
на държавните горски и ловни стопанства.
Чл. 15. Силите и средствата по чл. 14
участват в ликвидиране на пожари, бедствия,
аварии и катастрофи съгласно планове за
взаимодействие, утвърдени от директорите
на ОДМВР/СДВР и съгласувани с ръководи
телите на органите на изпълнителната власт,
на звената, създадени по чл. 91д ЗМВР, на
доброволните формирования, юридическите и
физическите лица и другите сили от единната
спасителна система.
Чл. 16. При извършване на съвместни ПГД
и АСД със звената, създадени по чл. 91е и
91з ЗМВР, координацията на действията се
осъществява от РОД.
Чл. 17. (1) При обявяване на бедствено
положение органите за ПБС осъществяват
определените в ЗМВР дейности и такива по
предотвратяване и овладяване на бедствия
в съответствие с функциите им, определени
в ЗЗБ и подзаконовите нормативни актове.
(2) При извършване на ПГД и АСД с
участие на спасителни екипи от Главна ди
рекция „Гражданска защита“ ръководството
се осъществява от заместник-директора по
ПБС при ОДМВР/СДВР.
(3) При провеждане на спасителни и неот
ложни аварийно-възстановителни работи при
бедствие ЗПБС оказват съдействие и помощ
на спасителните екипи от Главна дирекция
„Гражданска защита“.
(4) При епи демии и епизоот ии ЗПБС
оказват съдействие и помощ на регионалната
инспекция за опазване и контрол на общест
веното здраве или на регионалната ветери
нарномедицинска служба за осъществяване
на спасителните операции.
Чл. 18. (1) При ограничаване и ликвидиране
на произшествия от ЗПБС РОД:
1. взема решение за ограничаване и ликви
диране на произшествието и поставя задачи
на силите, като организира тяхното взаимо
действие и изпълнението на задачите;
2. организира издирването, спасяването,
евакуацията и извеждането на пострадали
те, оказването на първа помощ преди и след
извеждането им, транспортирането им до
лечебни заведения, както и спасяването на
животни, имущество, културни и материални
ценности;
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3. при необходимост организира временен
щаб за управление на силите и средствата
до пристигане на служителите от състава на
ЦОЩ или на ОЩ на ЗПБС при съответната
ОДМВР/СДВР;
4. при пристигане на по-старши служител
от органите за ПБС му докладва за обста
новката и предприетите до момента действия
(взетите решения, разположението на силите
и средствата, въведените в действие допълни
телни сили и средства, както и тези в резерв);
5. поддържа постоянна връзка с центровете
за управление по чл. 3, като периодично ги
информира за взетите решения и за обста
новката на произшествието;
6. определя оперативните участъци, разпре
деля силите и средствата в тях, назначава ръ
ководители на участъците и им поставя задачи
и организира взаимодействието между тях;
7. следи непрекъснато за измененията на
обстановката и взема съответните решения;
8. определя необходимостта от привличане
на допълнителни сили и средства;
9. организира посрещането и въвеждането в
действие на допълнителните сили и средства;
10. организира спазването на изискванията
за осигуряване на безопасността на труда;
11. осигурява резерв от сили и средства на
мястото на произшествието;
12. организира екипи за подмяна на участва
щите служители при продължителни действия,
като се ръководи от конкретната обстановка
и определя времето и реда за извършване
на смените; замяната на екипите, работещи
в района за извършване на ПГД и АСД, за
почивка и хранене се извършва без прекратя
ване на работата чрез подмяна на работещите
служители непосредствено на работните им
места;
13. взема мерки за запазване на веществе
ните доказателства, открити на мястото на
произшествието, и съдейства на разследва
щите органи за установяване на причината
за възникването му;
14. след ликвидиране на произшествието
организира наблюдение на мястото за недо
пускане на възобновяването му;
15. при усложняване на обстановката и
пристигане на основните съставни части от
единната спасителна система РОД от ЗПБС
докладва по компетентност за обстановката
и предава ръководството на оперативните
действия в съответствие със ЗЗБ.
(2) При извършване на ПГД и АСД РОД
въвежда основните сили и средства, както
следва:
1. за спасяване на хора;
2. в направлението, където има условия за
нанасяне на големи загуби;
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3. за действие в района на обекта, когато
няма опасност от разпространение към съ
седни обекти;
4. за защита на застрашени обекти;
5. за ограничаване на произшествието в
производства с рискови вещества и материали.
Чл. 19. (1) Изпращането на сили и средства
на РУПБС от едно произшествие на друго
се извършва по разпореждане на РОД след
оценка на обстановката, като за извършеното
предислоциране или при невъзможност за
такова се докладва по реда на подчиненост.
(2) Сили и средства на РУПБС от едно
произшествие на друго се изпращат и по
разпореждане на директора или заместникдиректора по ПБС на ОДМВР/СДВР, начал
ника на РУПБС, дежурния по ръководство в
съответното ЗПБС или РУПБС, както и от
оперативния дежурен по област (град) след
преценка на доклада на РОД.
(3) При ликвидиране на произшествие
силите и средствата могат да се оттеглят от
позициите си само по разпореждане на РОД, а
при непосредствена опасност за служителите
и техниката оттеглянето се извършва незабав
но, като веднага за това се докладва на РОД.
Чл. 20. (1) За ограничаване и ликвидиране
на последствия от пожари, бедствия, аварии и
катастрофи при необходимост се привличат и
други служители от ЗПБС за участие. За слу
жители от ГДПБС – по заповед на директора
на ГДПБС, а за тези от ЗПБС – по заповед
на директора на съответната ОДМВР/СДВР
или заместник-директора по ПБС.
(2) Когато заповедта за привличане на слу
жителите е издадена устно, органите по ал. 1
издават писмена заповед в първия работен
ден, следващ деня на привличане.
(3) Положеният извънреден труд се отчита
по реда на Инструкция № Із-343 на министъра
на вътрешните работи от 2009 г. за реда за раз
пределяне на работното време на държавните
служители в МВР, отчитането му и компен
сиране работата извън установеното работно
време (Инструкция № Із-343 от 2009 г.).
Чл. 21. (1) За ограничаване и ликвидиране
на пожари, бедствия, аварии и катастрофи
или за дежурство с пожарна техника в райо
ните на действие на ОДМВР/СДВР временно
се предислоцират сили и средства от други
области по заповед на директора на ГДПБС
съгласно приложение № 1.
(2) В районите на действие на РУПБС, в
случаите по ал. 1, чрез ОДЦ (ДП) временно
се предислоцират сили и средства от други
РУПБС към ЗПБС при ОДМВР/СДВР по
заповед на съответния директор или на оп
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равомощен от него заместник-директор, на
когото са възложени функции по управление
на ПБС.
(3) В районите на действие на РУПБС
за осигуряване на дейности с краткосрочен
характер съгласно чл. 91д, ал. 2 ЗМВР се
дислоцират сили и средства по заповед на
съответния директор на ОДМВР/СДВР или на
оправомощен от него заместник-директор, на
когото са възложени функции по управление
на ПБС.
(4) Когато заповедта за предислоциране на
сили и средства е издадена устно, органите по
ал. 1, 2 и 3 издават писмена заповед в първия
работен ден, следващ деня на предислоциране.
Раздел IІІ
Организация на пожарогасителната дейност
и на аварийно-спасителната дейност
Чл. 22. (1) Пожарогасителната дейност и
АСД се осъществяват от дежурни екипи и
смени, които поддържат постоянна опера
тивна готовност и работят на непрекъснат
сменен режим в РУПБС, УПБС и в звената,
създадени по чл. 91д ЗМВР.
(2) За поддържане на постоянна оператив
на готовност и непрекъснат сменен режим
РУПБС и УПБС се осигуряват с пожарна
техника съгласно критерии, определени в
действащите разпоредби за експлоатация на
пожарната техника в МВР.
(3) Неп рек ъснат и я т сменен реж и м се
осъществява от дежурни смени съгласно ут
върдени от заместник-директора по ПБС на
ОДМВР/СДВР месечни графици, изготвени
по предложение на началниците на РУПБС.
(4) Съставът на дежурните екипи и смени се
определя със заповед на заместник-директора
по ПБС на ОДМВР/СДВР по предложение на
началниците на РУПБС.
(5) Съставът на дежурните екипи и смени
се определя в зависимост от състоянието на
оперативната обстановка, зачислената пожарна
техника и наличните човешки ресурси.
(6) Контролът за спазване на оперативната
готовност от служителите, работещи на сме
ни, се осъществява от началника на РУПБС
чрез извършване на проверки по утвърден
от заместник-директора по ПБС на ОДМВР/
СДВР годишен график, като резултатите от
тях се вписват в контролна тетрадка съгласно
приложение № 2.
Чл. 23. (1) Редът за разпределяне на работ
ното време се определя съгласно Инструкция
№ Із-343 от 2009 г.
(2) Времето за осъществяване на непре
къснат сменен режим от дежурни смени се
разпределя съгласно заповед на директора на
ОДМВР/СДВР по предложение на заместникдиректора по ПБС.
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(3) Приемането и сдаването на дежурството
от дежурни смени в РУПБС и УПБС се от
разява в дневник съгласно приложение № 3.
(4) Седмичните програми за професио
налната подготовка на състава от дежурните
смени се изготвят съгласно приложение № 4.
(5) Провеж дането на професионалната
подготовка се отчита в дневник съгласно
приложение № 5.
Чл. 24. (1) В ОДЦ и ДП се поставя карта за
района на действие на съответната областна
дирекция с границите на районите на дейст
вие на РУПБС и УПБС, а в ДП – и карта
(схема) за района на действие на съответното
звено с нанесени населени места, пътища,
водоизточници, които могат да се използват
за водоснабдяване (реки, езера, напоителни
канали, водопроводни мрежи и др.), данни за
обектите с национално и местно значение и
преминаващите транспортни коридори.
(2) В ОДЦ и ДП се води отчет на пожар
ната техника и служителите на дежурство
в района на действие на ОДМВР/СДВР и
РУПБС съгласно приложение № 6, дневник
за движение на състава съгласно приложение
№ 7, а в ДП – и дневник за надзора съгласно
приложение № 8.
Чл. 25. В РУПБС, УПБС и в звената, съз
дадени по чл. 91д ЗМВР, в които няма щатен
диспечер, дежурството в ДП се осъществява от
служители от състава на дежурната смяна по
график, изготвен от началника (ръководителя)
на смяната при приемане на дежурството.
Чл. 26. При излизане на произшествие на
цялата дежурна смяна от РУПБС и УПБС,
в които няма щатен диспечер, приемането и
обработването на текущата информация се
извършва от оперативния дежурен в районното
управление „Полиция“ (РУП) или участък
„Полиция“ (УП), обслужващ района.
Чл. 27. (1) При извършване на пожаро
гасителни и аварийно-спасителни действия
органите за ПБС имат право да използват
средствата по чл. 91а, ал. 1, т. 3 ЗМВР, соб
ственост на физически или юридически лица,
и да привличат за съдействие длъжностни лица
и граждани на основание чл. 91а, ал. 1, т. 4
ЗМВР, за което им се издава удостоверение
съгласно приложение № 9.
(2) За неизпълнение на разпореждане, за
неоказване на съдействие на органите за ПБС
и за непредоставяне на превозно или съоб
щително средство началниците на РУПБС
и държавните служители от категория В и
Г, работещи по направление на ПГД и АСД,
съставят актове за установяване на админи
стративни нарушения.
(3) Въз основа на съставения акт за ус
тановяване на административно нарушение
се издава наказателно постановление от ди
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ректора на ГДПБС, директорите на ОДМВР/
СДВР и заместник-директорите по ПБС на
ОДМВР/СДВР.
Чл. 28. (1) Ликвидирането на произшест
вия в служебни и жилищни помещения на
чуждестранни представителства и физически
лица, ползващи се с имунитет, или в техни
превозни средства се извършва след писмено
съгласие на ръководителя на дипломатиче
ското представителство или на физическото
лице съгласно приложение № 10.
(2) Ликвидиране на произшествия в помеще
ния на чуждестранни представителства се из
вършва в присъствието на техен представител
или след като е направено всичко възможно,
за да се получи съгласието на ръководителя
на чуждестранното представителство.
Чл. 29. (1) За създаване на предварителна
организация за ограничаване и ликвидиране
на пожари се разработват планове за пожа
рогасене.
(2) Когато в плана за пожарогасене на даден
обект е предвидено участие на екипи от две и
повече РУПБС на ЗПБС, съсредоточаването
на силите и средствата в тези обекти се из
вършва по предварително разработен План
за съсредоточаване на силите и средствата в
обектите съгласно приложение № 11, утвърден
от заместник-директора по ПБС на ОДМВР/
СДВР.
(3) Планът за съсредоточаване на силите и
средствата в обектите, намиращи се в района
на действие на ЗПБС към ОДМВР/СДВР, се
съхранява в ОДЦ, а плановете за пожарога
сене и копие на Плана за съсредоточаване на
силите и средствата в обектите, намиращи се
в района на действие на РУПБС и УПБС, се
съхраняват в ДП.
Раздел IV
Действия при осъществяване на пожарогасителната дейност и на аварийно-спасителната
дейност
Чл. 30. (1) При получаване на съобщение
за пожар, бедствие, авария или катастрофа
на мястото на произшествието незабавно се
изпраща дежурната смяна или екип от ЗПБС,
в чийто район на действие е възникнало
произшествието.
(2) По време на пътуването, до пристига
не на мястото на произшествието, старшият
по длъжност служител поддържа постоянна
радиовръзка съответно с ДП на РУПБС или
ОДЦ на ЗПБС при ОДМВР/СДВР.
(3) Ако по време на пътуването се получи
съобщение, че произшествието е ликвидирано
или е лъжлив сигнал за тревога, дежурната
смяна или екипът се придвижват до място
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то на произшествието, ако не получат друго
разпореждане от по-старши ръководител от
ЗПБС.
Чл. 31. В случай на възникнали две и
повече произшествия старшият по длъжност
служител от състава на дежурната смяна или
екип определя поредността за ликвидирането
им, като ги степенува по опасност.
Чл. 32. (1) На мястото на произшествието
се извършва непрекъснато разузнаване, като
разузнаването започва от момента на полу
чаване на съобщението за произшествие и
продължава до ликвидирането му.
(2) Разузнаването се ръководи от РОД или
от определени от него служители.
(3) Основни задачи на разузнаването са:
1. определяне на времето и мястото на
възникване на произшествието;
2. определяне на маршрутите за прид
вижване;
3. установяване на мястото, границите,
характера и обема на разрушенията или по
вредите на сгради и съоръжения, възникнали
в резултат на пожара, бедствието, аварията
или катастрофата;
4. определяне на границите на възникна
лото произшествие;
5. определяне на опасностите за присъст
ващите на мястото на произшествието хора;
6. обозначаване на границите на замърсе
ните участъци;
7. определяне на начина за извършване на
спасяване и евакуацията на застрашени хора;
8. определяне на вида на гасителните сред
ства и начина на подаването им към пожара;
9. определяне на вида на защитата на слу
жителите при работа;
10. определяне на необходимите сили и
средства за извършване на ПГД или АСД;
11. определяне на най-целесъобразните
начини за извършване на ПГД и АСД;
12. определяне на необходимостта от из
вършване на аварийно-спасителни действия
за подпомагане на ПГД.
(4) При разузнаването се установяват:
1. броят на застрашените хора, местата,
където се намират, пътищата и начините за
спасяването им;
2. необходимостта от включване на екипи
от други органи на изпълнителната власт,
доброволните формирования, физически и
юридически лица и силите от единната спа
сителна система;
3. необходимостта и възможността от из
вършване на евакуация на ценно имущество и
материали, начините за евакуация или защита;
4. характерът и размерът на произшест
вието, видът на строителната конструкция
на сградите и прогнозата за развитието на
обстановката;
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5. опасността от експлозия, отравяне, обга
зяване, облъчване, срутване, пропадане и др.;
6. на личието на елект роинста лации и
съоръжения под напрежение, комуникации
за природен газ, комуникации на топлопре
носната мрежа и стационарни инсталации за
газ пропан-бутан;
7. наличието на опасни химически веще
ства, източници на йонизиращи лъчения,
взривни вещества и други материали, пред
ставляващи опасност за хората, сградите,
материалните и културните ценности;
8. необходимостта от разкъртване и раз
глобяване на конструкции на сгради;
9. направленията и пътищата за въвеждане
на силите и средствата;
10. необходимостта от използване на без
искрови режещи и разпъващи инструменти и
повдигащи устройства при катастрофи.
(5) За разузнаване се формират групи в
състав от двама или повече служители в за
висимост от сложността на произшествието.
(6) Групите за разузнаване се ръководят
от командир на екип или от по-старши по
длъжност началник.
(7) При организиране на разузнаване едно
временно в няколко направления РОД:
1. определя броя на групите за разузнаване,
техния състав и реда за получаване на данните
от разузнаването;
2. определя ръководителите на групите за
разузнаване и им поставя задачи;
3. ръководи лично разузнаването в найтрудния и опасен участък на произшествието
при необходимост;
4. назначава на входа за дейст ви я на
произшествието пост за безопасност, който
поддържа с разузнаващите постоянна връзка
с помощта на въже за разузнаване или с ра
диосвързочните средства и следи за броя на
влизащите и излизащите служители.
(8) Служителите, влизащи в състава на
групите за разузнаване:
1. използват най-късите и безопасни пъ
тища;
2. оказват незабавно помощ на застраше
ните и пострадалите и осигуряват безопас
ността им;
3. вземат мерки за ограничаване на произ
шествието чрез затваряне на прозорци, врати,
изключване на вентилации и по друг начин
в зависимост от обстановката;
4. изясняват обстановката с помощта на
лица, които познават конструктивните особе
ности на сградата, пътните превозни средства
и техните превозни документи и товари, съо
ръженията, технологията на производството
и местността в района на произшествието;
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5. проверяват помещенията, сградите, път
ните превозни средства и други съоръжения,
които имат връзка или са в непосредствена
близост до мястото на произшествието;
6. вземат мерки за недопускане нанасянето
на допълнителни щети върху ценни материали
и съоръжения;
7. поддържат постоянна връзка със силите,
действащи на мястото на произшествието;
8. носят индивидуални средства за защита,
прибори за осветление и за определяне на
концентрацията на вредни вещества, средства
за свръзка, поставят малка водопроводна
линия под налягане и използват наличното
оборудване за разузнаване и спасяване;
9. използват разузнавателно или спасително
въже, маркират или запомнят по ориентири
изминатия път;
10. влизат след вземане на мерки за недо
пускане на експлозия или възпламеняване в
помещения, в които има или се предполага,
че има леснозапалими и горими течности или
опасна експлозивна атмосфера;
11. укрепват местата, където е възможно да
има срутвания на конструкциите на сградата
и съоръженията, като вземат превантивни
мерки за себе си.
(9) Ръководителят на оперативните действия
взема първоначалното решение за действията
на основата на външни признаци, когато пъ
тят за проникване на групата за разузнаване
е преграден.
Чл. 33. (1) Електрически проводници и
инсталации под напрежение, снабдяването с
природен газ и снабдяването с топлоенергия,
намиращи се в зоната на пожара, се прекъсват.
(2) Прекъсването на електрически инста
лации и съоръжения с напрежение до 380
волта се извършва от служителите за ПБС
по разпореждане на РОД, като се спазват
изискванията за осигуряване на безопасност
на труда.
(3) Когато за прекъсване на напрежението не
могат да се използват съответните устройства
(прекъсвачи, предпазители и др.), електриче
ските проводници се прерязват с диелектрич
ни ножици, като се спазват изискванията за
осигуряване на безопасност на труда.
(4) Прекъсването на електрически инстала
ции и съоръжения с напрежение над 380 волта
и временното прекъсване на снабдяването с
природен газ и с топлоенергия се извършва
от служители на операторите, обслужващи
съответните системи или разпределителни
мрежи, за което се попълва потвърждение
съгласно приложение № 12.
Чл. 34. (1) Във всеки пожарен автомобил
(ПА), с който се поддържа постоянна опера
тивна готовност и непрекъснат сменен режим,
се осигуряват бланки по приложения № 9,
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10 и 12, справочник на опасните вещества и
товари и справочник за пътищата и водоиз
точниците за района на действие на РУПБС
(УПБС) съгласно приложение № 13.
(2) Във всеки аварийно-спасителен авто
мобил (АСА), с който се поддържа постоянна
оперативна готовност и непрекъснат сменен
режим, се осигуряват справочник на опасните
вещества и товари, бланки по приложения
№ 9, 10 и 12 и техническа документация за
работа с аварийно-спасителните съоръжения.
Чл. 35. (1) Привеждането на силите и
средствата в състояние на готовност за огра
ничаване и ликвидиране на произшествие се
извършва чрез подготовка за развръщане, пред
варително развръщане и пълно развръщане.
(2) Подготовката за развръщане започва
от момента на пристигането на мястото на
произшествието и се извършва едновременно
с разузнаването.
(3) Подготовката за развръщане при пожар
се извършва в зависимост от обстановката с
установяване или без установяване на ПА за
пожарогасене на водоизточник.
(4) Подготовката за развръщане в зависи
мост от обстановката се извършва с установя
ването на АСА в района на произшествието.
(5) Предварителното развръщане по ал. 1
се извършва, когато по външни признаци
може да се определи основното направление
на развитие на произшествието, и включва
подготовка на оборудването и изясняване на
обстановката от РОД.
(6) Пълното развръщане по ал. 1 в зави
симост от обстановката на произшествието
може да се извърши веднага с пристигането
на силите и средствата, като същото се пред
хожда от подготовка за развръщане или от
предварителното развръщане.
(7) Пълно развръщане се извършва незабав
но, когато обстановката на произшествието е
ясна или на пристигналите сили е поставена
задача.
(8) При пълното развръщане силите и
средствата се разполагат така, че:
1. да не възпрепятстват въвеждането на
пристигащите допълнителните сили и сред
ства;
2. да осигуряват възможност за бързо съ
средоточаване и прегрупиране;
3. да не затрудняват движението и не
създават предпоставки за пътнотранспортни
произшествия в района на произшествието,
като пожарната техника се обозначава съглас
но изискванията на Закона за движението по
пътищата;
4. пожарната техника се установява, а
оборудването се поставя на място, удобно за
принудителна евакуация.
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Чл. 36. (1) При наличие на застрашени или
пострадали хора на мястото на произшествието
се изпращат специализирани екипи от ЗПБС
на ОДМВР/СДВР за оказване на медицинска
помощ и/или се повикват такива от центро
вете за спешна медицинска помощ.
(2) До пристигането на специализираните
екипи за оказване на медицинска помощ пър
ва помощ се оказва от служителите за ПБС
съобразно тяхната компетентност.
(3) Транспортирането на пострадалите до
лечебните заведения се организира от РОД
и се осъществява с техника на центровете
за оказване на спешна медицинска помощ,
на МВР или с други транспортни средства,
собственост на физически или юридически
лица.
Чл. 37. (1) При разузнаването и развръщане
то на силите и средствата на произшествието
при необходимост се извършва и спасяване
на хора.
(2) За осигуряване спасяването на хора се
използват технически и гасителни средства,
когато пътищата за евакуация са прекъснати
или могат да бъдат прекъснати.
(3) Когато наличните сили и средства са
недостатъчни за едновременното спасяване
на хора и ликвидиране на произшествието,
приоритетно се спасяват хората.
(4) При спасяване и евакуация на хора от
сгради за масово пребиваване (лечебни за
ведения, театри, училища, детски градини и
др.) за съдействие се привлича обслужващият
ги персонал.
Чл. 38. (1) Евакуиране на материални и
културни ценности, както и на имущество,
се извършва по преценка на РОД, когато е:
1. невъзможно да се защитят по друг начин;
2. необходимо за ограничаване разпрос
транението на произшествието;
3. налице възможна опасност от срутване
на конструкции.
(2) С предимство се евакуират опасни ма
шини, апарати и прибори, уникални културни
ценности, рискови вещества и материали,
като се спазват изискванията за осигуряване
на безопасност на труда.
(3) Евакуираното имущество се складира
на подходящи места, като за охраната му се
иска съдействието на полицейските органи.
(4) За евакуирането на животни се привлича
обслужващият ги персонал, като за охраната
им се иска съдействието на полицейските
органи.
Чл. 39. Едновременно с пожарогасителните
действия се вземат мерки за отдимяване и
отстраняване на нагретите газове от поме
щенията чрез отваряне или разкъртване на
врати, прозорци, включване или изключване
на вентилационни инсталации, както и чрез
използване на специални технически средства.
Чл. 40. (1) Разкъртване и разглобяване на
конструкции се извършва с цел:
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1. осигуряване на пътища за евакуация
на хора, животни, имущество, материали и
културни ценности;
2. откриване скрити огнища на горене;
3. откриване на скрити източници на
опасност;
4. най-рационално използване на силите
и средствата;
5. създаване на зони за ограничаване и
ликвидиране на произшествия;
6. отдимяване на помещения;
7. ликвидиране на опасност от срутване.
(2) Мястото и обемът на работата по раз
къртването и разглобяването на конструкции
се определят от РОД след вземане на съответ
ните мерки за безопасност, като се осигуряват
и средства за гасене.
(3) В случаите, когато се налага спускане
на конструкции и материали от височина,
РОД задължително:
1. назначава пост за безопасност;
2. определя зоната за безопасност и раз
порежда обозначаване на нейните граници;
3. разпорежда ограничаване на достъпа
на хора;
4. организира освобождаване на терена
от уреди и съоръжения, шлангови линии,
пожарни стълби и други при едновременно
извършване на различни дейности;
5. взема мерки срещу падане на предмети
върху газопроводи, съоръжения от електро
преносната и електроразпределителната мре
жа, открити комуникации на топлопреносната
мрежа, телефонни проводници, балкони, на
веси и върху други издадени части от сгради.
Чл. 41. (1) Произшествието се счита за
ограничено, когато са отстранени основните
предпоставки за последващо развитие.
(2) Произшествието се счита за ликвидира
но, когато се отстранят всички предпоставки
за неговото възобновяване.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Произшествие“ е пожар, бедствие, ава
рия, катастрофа и други събития, настъпили
вследствие на умишлени, случайни и невол
ни субективни или природни и техногенни
фактори.
2. „Пожар“ е неконтролируемо горене,
разпространяващо се във времето и прос
транството, характеризиращо се с отделяне на
топлина, придружено с дим и/или пламъци.
3. „Бедствие“ е събитие или поредица от
събития, предизвикани от природни явления,
инциденти, аварии или други извънредни
обстоятелства, които засягат или застраша
ват живота или здравето на населението,
имуществото или околната среда в размери,
които изискват предприемането на мерки или
участието на специални сили и използването
на специални ресурси.
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4. „Авария“ е инцидент от голям мащаб,
включващ пътища, магистрали и въздушен
трафик, пожари, разрушаване на хидротехни
чески съоръжения, инциденти, причинени от
дейности в морето, ядрени инциденти и други
екологични и промишлени аварии, причинени
от дейности или действия на човека.
5. „Катастрофа“ е внезапно събитие, съ
проводено с теж к и последстви я, жертви,
наранявания, разрушения и повреди, които
причиняват загуби и налагат незабавна намеса
за извършване на спасителни и аварийновъзстановителни действия.
6. „Обект“ е всяко организационно или
икономическ и обособено образу вание на
централните и териториалните органи на из
пълнителната власт или на предприятията на
юридическите лица и едноличните търговци
и сгради на физически лица.
7. „Разузнаване“ е дейност за установяване
на: главното направление за разпространение
на произшествието; наличието на застраше
ни хора, животни, културни и материални
ценности; начините за спасяване и пътищата
за евакуация; направленията и пътищата за
въвеждане на силите и средствата.
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8. „Евакуация“ е организирано извеждане
на хора, животни и на имущество, материали
и културни ценности от застрашени райони и
обекти в определен ред и настаняването или
съхраняването им на защитено място в случай
на пожар, бедствие, авария или катастрофа.
9. „План за пожарогасене“ е документ, с
който се създава предварителна организация
за овладяване на пожар в конкретен обект, по
възможно най-тежкия сценарий за възникване
и развитие.
10. „Съставни части на единната спасител
на система“ са тези по смисъла на Закона за
защита при бедствия.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 52г, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 1 и 2 от
Закона за Министерството на вътрешните
работи.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № Iз2101 от 2006 г. за осъществяване на пожаро
гасителна и аварийно-спасителна дейност от
Национална служба „Пожарна безопасност и
защита на населението“ (ДВ, бр. 4 от 2007 г.).
Министър: Цв. Цветанов
Приложение № 1
към чл. 21, ал. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ“
Рег № _ _ _ _ _ _, екз. № _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20....... г.
З А П О В Е Д
ОТНОСНО: Предислоциране на сили и средства от ЗПБС.
На основание чл. 21, ал. 1 от Наредба № Із-491 от 2010 г. за реда за осъществяване на пожарога
сителна дейност и аварийно-спасителна дейност от органите за ПБС на МВР и във връзка с огра
ничаването и ликвидирането на
......................................………………………………………....................................................……….........................
(пожари, бедствия, авариии и катастрофи или за дежурство с ПТ)

З А П О В Я Д В А М:
Временно предислоцирам, считано от ..................................................................
(дата)

пожарен(ни) автомобил(и) (аварийно-спасителен автомобил) заедно с дежурещите на тях екипи,
по щата на......................................, числящи се на РУПБС................................................. ,
(ОДМВР, СДВР)

както следва:
1. ПА (АСА)...................................с ДК N............................ с ………………. служители;
(тип и марка)

(брой)

(тип и марка)

(брой)

(тип и марка)

(брой)

2. ПА (АСА)...................................с ДК N............................ с ………………. служители;
3. ПА (АСА)...................................с ДК N............................ с ………………. служители,
на територията на.............................................
(ОДМВР, СДВР)

Същите да осъществяват пожарогасителни действия или аварийно-спасителни действия или дежурство
с ПТ по разпореждане на директора на ..................................... до изпълнение на задачата по заповедта.
(ОДМВР, СДВР)

Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на ............................. за сведение и изпълнение.
(ОДМВР, СДВР)

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на …………………………............…....
(длъжност, фамилия)

ДИРЕКТОР: ............................................
(фамилия, подпис, печат)
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Приложение № 2
към чл. 22, ал. 6

КОНТРОЛНА ТЕТРАДКА
за извършване на проверки за спазване на оперативната готовност на РУПБС (УПБС)………............….

№ по Дата, Кратко описание на извършената проверка и задачи Срок за отстра Подпис на начал
ред
час
за изпълнение от констатираните пропуски. Длъж няване на кон ника на РУПБС
ност, фамилия и подпис на извършилия проверката статирани про
(УПБС)
пуски
1
2
3
4
5

Приложение № 3
към чл. 23, ал. 3

№ по Дата
ред
1

2

ДНЕВНИК
за сдаване и приемане на дежурството на РУПБС (УПБС)………............….
Кратко описание на произшествията през
Сдаващ де Приемащ де
дежурството: № по ред, час на излизане и
журство
журство
час на завръщане, участвали сили и сред (фамилия и
(фамилия и
ства от звената за ПБС, причина и др.
подпис)
подпис)
3
4
5

Подпис на
началника
на РУПБС
(УПБС)
6

Приложение № 4
към чл. 23, ал. 4
УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК РУПБС:
..........................................

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА
за професионалната подготовка на състава от дежурните смени в РУПБС (УПБС)...........................,
работещи на смени, за времето от........................ до ..........................
Ден/ дата
Понеделник
……………..
Вторник
……………..
Сряда
……………..
Четвъртък
……………..
Петък
……………..
Събота
……………..
Неделя
……………..

09.30 – 11.00

11.30 – 12.15

Учебни часове
13.15 – 14.45 15.15 – 16.45

17.00 – 18.00
Физическа подготовка
Физическа подготовка
Физическа подготовка
Физическа подготовка

Провеждане на пропуснати занятия

Физическа подготовка

Почистване на техниката, уредите и съоръженията

Физическа подготовка

Почистване на помещенията и районите на РУПБС (УПБС) Физическа подготовка
Изготвил:

Приложение № 5
към чл. 23, ал. 5

ДНЕВНИК
за отчитане на занятията по професионалната подготовка на състава от дежурните смени
в РУПБС (УПБС)....................................
№ Име и фами Дата на Часо Наименование
по лия на обуча провежда
ве
на темата
ред
емите
не на заня
тието
1
2
3
4
5

Метод на
провеж
дане

При
съства
ли

Наличие на
план-конс
пект

6

7

8

Подпис на
ръководите
ля на заня
тието
9
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Приложение № 6
към чл. 24, ал. 2

ОТЧЕТ
за пожарната техника и личния състав на дежурство в района на действие
на ЗПБС при ОДМВР (СДВР) (РУПБС)................................................ на.............................................
(ден, месец, година)
ПА, снети от де
журство за:

н-к ДС,
ком. екипи,����
по
жарникари

ВСА

ОБЩО

инспектори
ПГ и АСД

осигуряващи автомобили

10

12

13

14

15

16

17 18 19 20

неизправни

шлангов автомобил

9

изправни

автопомпени станции

8

23

медицински

7

22

подемни средства

6

21

АСА

ОБЩО

5

ОБЩО

СТО

4

прахови

ТО-2

3

комбинирани

ТО-1

2

водопенни

ремонт

1

Личен състав на
дежурство

11

за пожарогасене
ЗПБС
към
ОДМВР
(СДВР)

Мотоагре
гати

на дежурство

Пожарна техника на дежурство

Забележка. Отчетът за пожарната техника и личния състав в района на действие на ЗПБС се изпраща ежедневно
в ОДЦ при ГДПБС – МВР.

Приложение № 7
към чл. 24, ал. 2

ДНЕВНИК
за движение на състава от звеното за ПБС, РУПБС, УПБС ......................
при ОДМВР/СДВР ...........................

Дата
1

Име и фамилия
2

Разрешил
4

В кое населено място или обект се намира (от ÷ до)
3

Приложение № 8
към чл. 24, ал. 2

ДНЕВНИК
за надзора в района на РУПБС (УПБС) .................................................
№ Дата и Състояние на водопроводната
по час на мрежа, резервоарите, пожа
ред получа рогасителните инсталации.
ване на Режим на работа в обекти,
съобще използващи рискови веще
нието ства и материали (РВМ) или
извършващи товаро-разтовар
ни работи с РВМ
1
2
3

Състояние
на пътища
та, мосто
вете, преле
зите, подле
зите, туне
лите и др.
4

Състояние
Други
Предал
на системи промени в (фамилия)
те за опо оператив
вестяване
ната об
(пожароиз становка
вестителни, на района
радио- и те за дейст
лефонни )
вие
5
6
7

Приел
(фами
лия)

8

Приложение № 9
към чл. 27, ал. 1

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Подписаният.................................................................................................................................................... ,
(категория, име, презиме, фамилия)

длъжност ................................... в РУПБС/ ЗПБС......................................
Удостоверявам,
че при ликвидирането на................................................................................................................................
(пожар, бедствия, аварии и катастрофи)

бе използвано на основание чл. 91а, ал. 2 ЗМВР....................................................................................... ,
(указва се типът, ДК №
............................................................................................................................................................................................... ,
или друг № на спасителни, гасителни, превозни, съобщителни и други технически средства)

собственост на................................................................................................................................................. ,
(трите имена на собственика или фирмата)

от .............. ч. на .................... до .................. ч. на ......................... , при което са
(дата)

(дата)

изминати................................км и ....................часа работа (моточаса).

С Т Р.
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При ликвидиране на произшествието участваха следните лица:
1........................................................................................................................................................................
(трите имена и заеманата длъжност, юридическо лице)

2........................................................................................................................................................................
(трите имена и заеманата длъжност, юридическо лице)

3........................................................................................................................................................................
(трите имена и заеманата длъжност, юридическо лице)

Подпис: ..................................
(име и фамилия)

................................... 20.......г.
(дата на издаване
на удостоверението)

Приложение № 10
към чл. 28, ал. 1

СЪГЛАСИЕ
Подписаният.....................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)

давам съгласие органите за ПБС от Република България да извършат пожарогасителни и аварийноспасителни дейности в..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(указва се точният адрес и местоположението на посолството, консулството, жилищни помещения или транспорт
ното средство)

...........................................................................................................................................................................
от .................. ч. на ...........................20......г.
(посочват се часът и датата)
Подпис: .....................

Приложение № 11
към чл. 29, ал. 2

УТВЪРЖДАВАМ:
ЗАМ.-ДИРЕКТОР ПБС
...............................................................
(име, фамилия, подпис)

П ЛАН
за съсредоточаване на силите и средствата за ограничаване и ликвидиране на пожари в обектите,
намиращи се в района на действие на ЗПБС – .....................................................
Обекти
№
1

наименова
ние
2

адрес,
телефон
3

в района на дей
ствие на РУПБС
(УПБС)
4

вид
5

Пожарна техника
брой
от
РУПБС (УПБС)
6

Забележка

7

8

Предлага:
..............................................................
(длъжност, име, фамилия, подпис)

Приложение №12
към чл. 33, ал. 4

ПОТВЪРЖДЕНИЕ
Подписаният ……………………………………………………………...........…..............….......................................................….
(име, презиме, фамилия и длъжност в юридическо лице)

…………………………………………………………………...............…………………..........................................................................
(оператор на електроразпределителна, газоразпределителна, топлопреносна система)

в ...………………………………………………………………...........….........................................................................……………….
(адрес на обект, цех, помещение, съоръжение)

…………………………………………………………………...............…………………..........................................................................
потвърждавам, че: електрическото напрежение; снабдяването с природен газ; снабдяването с топло
енергия е прекъснато ...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(посочват се прекъснатите дейности)

в …………………...........… на ……………………........……..................
(час, минути)

(ден, месец, година)

Подпис: .................................................
(име, фамилия, длъжност)
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Приложение № 13
към чл. 34, ал. 1

СПРАВОЧНИК
за пътищата и водоизточниците в района на действие на РУПБС (УПБС) ……....................
№
по
ред

Път за придвижване
Населено място,
най-къс път, разсто- резервен път, разобекти, улици
яние
стояние

Водоизточници
брой, вид, диаметър,
местонахождение
дебит

2533

МИНИСТЕРСТВО НА
ОТБРАНАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2009 г. за определяне условията и
реда за изплащане на еднократно обезщетение
при преместване на служба в друго населено
място на военнослужещите и на членовете
на техните семейства (ДВ, бр. 63 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 и 3 след думите „за спе
цифични условия при изпълнение на военната
служба“ се добавя „с постоянен характер“.
§ 2. В чл. 3 думите „структурите по чл. 77,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България“ се заменят с
„Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия“.
§ 3. В чл. 8, т. 6 думите „структурите по
чл. 77, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръже
ните сили на Република България“ се заменят с
„Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия“.
§ 4. В чл. 10, ал. 4 думите „във военното
формирование или структурите по чл. 77,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България“ се заменят с
„Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия“.
§ 5. В т. 2.3 от приложението към чл. 2 от
наредбата след думите „за специфични условия
при изпълнение на военната служба“ се добавя
„с постоянен характер“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на об
народването є в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
2908

Наредба за изменение на Наредба № Н-16 от
2009 г. за социалните дейности на Министерството на отбраната (ДВ, бр. 64 от 2009 г.)
Член единствен. В приложение № 1 към чл.5
в колона 2 – „Цена по социална програма“ се
правят следните изменения:
1. Навсякъде числото „16,80“ се заменя със
„17,15“.
2. Числото „12,60“ се заменя с „12,25“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата влиза в сила
от 1 април 2010 г.
Министър: А. Ангелов
2909

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № НС-258
от 7 април 2010 г.
На 31 март 2010 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълно
мощията на народния представител Цветан
Асенов Цветанов, избран от 4. многомандатен
избирателен район – Великотърновски, от лис
тата на политическа партия „Ред, законност
и справедливост“ в 41-ото Народно събрание.
На основание чл. 115, ал. 1 от Закона за
избиране на народни представители Централ
ната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 4. многомандатен избирателен район – Ве
ликотърновски, Емил Генов Василев от лис
тата на политическа партия „Ред, законност и
справедливост“.
Председател: Св. Димитрова
Секретар: М. Карадайъ
3124
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-8
от 16 февруари 2010 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с
одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ от
Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Тър
ново, и Заповед № РД-09-713 от 11.IX.2009 г. на
министъра на земеделието и храните нареждам
да се преработи частично влезлият в сила план
за земеразделяне (картата на възстановената соб
ственост) за землището на гр. Елена (ЕКАТТЕ
27190), община Елена, област Велико Търново, за
имоти с № 154001, 154042 и кадастрална единица
485 с обща площ 15,437 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на дирек
тора на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико
Търново, и началника на Общинска служба по
земеделие – гр. Елена, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта въз
лагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие, гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Пр. Борисов
2778

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-12
от 15 март 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за на
родната просвета, чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от 25.VI.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища и във връз
ка с молба от лицето, получило разрешение за
откриване на Частно основно училище „Пейо К.
Яворов“ – София, изменям Заповед № РД-14-129 от
1.VII.2002 г. (ДВ, бр. 78 от 2002 г.), както следва:
В изречение първо думите „Саша Илиева
Радева, ЕГН 3802196659,“ се замен ят с „ЕТ
„Текст – Саша Радева, ЕИК 121208906, със седали
ще и адрес на управление София, район „Красно
село“, ул. Св. Иван Рилски 25“.
Министър: С. Игнатов
2779
ЗАПОВЕД № РД-14-13
от 15 март 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за на
родната просвета, чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от 25.VІ.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закрива
не на частни детски градини и училища и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частна профилирана гимназия
„Пейо К. Яворов“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-63 от 13.VІ.1996 г. (ДВ, бр. 60 от 1996 г.),

изм. със Заповед № РД-14-01 от 12.VІ.1997 г. (ДВ,
бр. 53 от 1997 г.), изм. със Заповед № РД-14-118
от 27.VІ.2002 г. (ДВ, бр. 78 от 2002 г.), изм. със
Заповед № РД-14-233 от 13.VІІ.2007 г. (ДВ, бр. 62
от 2007 г.), както следва:
В изречение първо думите „Саша Илиева
Радева“ се заменят с „ЕТ „Текст – Саша Радева,
ЕИК 121208906, със седалище и адрес на управ
ление София, район „Красно село“, ул. Св. Иван
Рилски 25“.
Министър: С. Игнатов
2780
ЗАПОВЕД № РД-14-14
от 15 март 2010 г.
На основание чл. 11, а л. 3 от Закона за
народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2,
т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от
25.VІ.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
разрешавам на „Триасс“ – АД, представлявано от
Цецка Христова Цекова, идентификационен код
по БУЛСТАТ 200540379, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Искър
63А, да открие Частно средно общообразователно
училище „Лотос“ – София.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за начален етап на основната степен
на образование, учебен план за прогимназиална
степен и учебен план за профилирано обучение
на гимназиална степен.
2. Училището има право да издава удос
товерение за завършен клас, свидетелство за
завършено основно образование, удостоверение
за завършено средно образование и диплома за
средно образование.
3. Официалният адрес на Частно средно об
щообразователно училище „Лотос“ – София, е:
София, район „Илинден“, кв. Захарна фабрика
(сградата на бившето 110 ОУ „Проф. Г. Кацаров“).
4. Обучението се провежда на адрес: София,
район „Илинден“, кв. Захарна фабрика (в сградата
на бившето 110 ОУ „Проф. Г. Кацаров“).
5. Училището се управлява и представлява от
Цецка Христова Цекова.
Министър: С. Игнатов
2781
ЗАПОВЕД № РД-14-15
от 15 март 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за на
родната просвета, чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 25.VІ.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища и във връзка
с молба от лицето, получило разрешение за от
криване на Частно основно училище „Д-р Петър
Берон“ – София, изменям Заповед № РД-14-62 от
24.VІ.1999 г. (ДВ, бр. 63 от 1999 г.), както следва:
Добавя се ново изречение: „Училището се
управлява и представлява от Румен Евгениев
Пощаков.“
2782

Министър: С. Игнатов
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ЗАПОВЕД № РД-14-16
от 15 март 2010 г.
На основание чл. 62, ал. 2 от Администра
тивнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 11,
ал. 3 от Закона за народната просвета поради
допусната очевидна фактическа грешка и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частен професионален колеж
по спорт и здраве – София, поправям Заповед
№ РД-14-168 от 28.XII.2009 г. (ДВ, бр. 7 от 2010 г.),
както следва:
В изречението „Училището се управлява и
представлява от г-жа Десислава Йорданова Сто
янова“ думата „Йорданова“ се заменя с думата
„Иванова“.
2783

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-17
от 15 март 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за на
родната просвета, чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 5 и 8 от Наредба № 7 от 25.VI.2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закри
ване на частни детски градини и училища и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частен професионален колеж
„Академия БГ“ – Кърджали, изменям Заповед
№ РД-14-199 от 2.VI.2008 г. (ДВ, бр. 57 от 2008 г.),
както следва:
Изречение второ се изменя така: „Училището
организира обучение по професионално направ
ление код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг, професия код 811010 Хотелиер, специ
алност код 8110102 Организация и управление на
хотелиерството и по професия код 811060 Ресто
рантьор, специалност код 8110601 Организация
и управление на ресторантьорството – четвърта
степен на професионална квалификация, с прием
след завършено средно образование, дневна и
задочна форма на обучение.“
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Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-18
от 15 март 2010 г.
На основание чл. 11, а л. 3 от Закона за
народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2,
т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета и чл. 17 от Наредба № 7
от 25.VI.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски гра
дини и у чилища разрешавам на ЕТ „Васко
Божков – Д“ – София, представляван от Васко
Божков Божков, съдебна регистрация – решение
от 15.V.1992 г. на Софийския градски съд, със
седалище София, ул. Костенски водопад, бл. 7А,
вх. Б, ет. 6, ап. 39, и адрес на управление София,
кв. Манастирски ливади, ул. 413 № 21, БУЛСТАТ
040295900, да открие Частна полудневна детска
градина „Витоша“ – София.
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1. Възпитанието и образованието в детската
градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образо
вателно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна полудневна
детска градина „Витоша“ – София, е София, кв.
Манастирски ливади, ул. 413 № 21, УПИ І-126, кв.
28 на местността „Манастирски ливади“.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес София, кв. Манастирски
ливади, ул. 413 № 21.
5. Детската градина се управлява и предста
влява от Румяна Йорданова Николова- Божкова.
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Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-19
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за на
родната просвета във връзка с чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 11 на Министерския съвет от
3.ІІ.2010 г. за приемане на Устройствен правилник
на Министерството на образованието, младежта
и науката и определяне на първостепенния и вто
ростепенните разпоредители с бюджетни кредити
в Министерството на образованието, младежта и
науката (ДВ, бр. 12 от 2010 г.) изменям Заповед
№ РД-14-52 от 26.V.1995 г., изменена и допълнена
със Заповед № РД-14-66 от 5.VІІ.1995 г., изменена
със заповеди № РД-14-149 от 14.VІІ.2006 г. и № РД14-325 от 16.VІІ.2008 г., както следва:
В точка 2 цифрата „5“ се заменя с „4“.
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Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-20
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за на
родната просвета във връзка с чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 11 на Министерския съвет от
3.ІІ.2010 г. за приемане на Устройствен правилник
на Mинистерството на образованието, младежта
и науката и определяне на първостепенния и
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити в Министерството на образованието,
младежта и науката (ДВ, бр. 12 от 2010 г.) изменям
Заповед № РД-14-43 от 19.V.2005 г., изменена със
заповеди № РД-14-148 от 14.VІІ.2006 г., № РД-14183 от 2.Х.2006 г., № РД-14-320 от 16.VІІ.2008 г.,
както следва:
В точка 2 числото „46“ се заменя с „43“.
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Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-21
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за на
родната просвета във връзка с чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 11 на Министерския съвет от
3.II.2010 г. за приемане на Устройствен правилник
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на Mинистерството на образованието, младежта
и науката и определяне на първостепенния и вто
ростепенните разпоредители с бюджетни кредити
в Министерството на образованието, млaдежта и
науката (ДВ, бр. 12 от 2010 г.) изменям Заповед
№ РД-14-19 от 4.IV.1994 г., изменена със запове
ди № РД-14-29 от 14.III.2003 г. и № РД-14-322 от
16.VII.2008 г., както следва:
В точка 3 числото „18“ се заменя с „16“.
Министър: С. Игнатов
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ЗАПОВЕД № РД-14-22
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за на
родната просвета във връзка с чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 11 на Министерския съвет от
3.ІІ.2010 г. за приемане на Устройствен правилник
на Министерството на образованието, младежта
и науката и определяне на първостепенния и вто
ростепенните разпоредители с бюджетни кредити
в Министерството на образованието, младежта и
науката (ДВ, бр. 12 от 2010 г.) изменям Заповед
№ РД-14-24 от 8.ХІ.1993 г., изменена със запо
веди № РД-14-116 от 14.ХІ.2001 г., № РД-14-124
от 28.ХІІ.2001 г. и № РД-14-323 от 16.VІІ.2008 г.,
както следва:
В точка 3 числото „11“ се заменя с цифрата „7“.
Министър: С. Игнатов
2789
ЗАПОВЕД № РД-14-23
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за на
родната просвета във връзка с чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 11 на Министерския съвет от
3.ІІ.2010 г. за приемане на Устройствен правилник
на Mинистерството на образованието, младежта
и науката и определяне на първостепенния и вто
ростепенните разпоредители с бюджетни кредити
в Министерството на образованието, млaдежта и
науката (ДВ, бр. 12 от 2010 г.) изменям Заповед
№ РД-14-324 от 16.VІІ.2008 г., като общата чис
леност на персонала на Националния музей на
образованието – Габрово, се променя от 16 на 11
щатни бройки.
Министър: С. Игнатов
2790
ЗАПОВЕД № РД 14-24
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за на
родната просвета във връзка с чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 11 на Министерския съвет от
3.II.2010 г. за приемане на Устройствен правилник
на Mинистерството на образованието, младежта
и науката и определяне на първостепенния и вто
ростепенните разпоредители с бюджетни кредити
в Министерството на образованието, млaдежта и
науката (ДВ, бр. 12 от 2010 г.) изменям Заповед
№ РД-14-41 от 3.V.2005 г., изменена със Заповед
№ РД-14-321 от 16.VII.2008 г, както следва:
В точка 2 числото „34“ се заменя с „31“.
Министър: С. Игнатов
2791

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

ЗАПОВЕД № РД-14-25
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за на
родната просвета във връзка с чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 11 на Министерския съвет от
3.ІІ.2010 г. за приемане на Устройствен правилник
на Министерството на образованието, младежта
и науката и определяне на първостепенния и вто
ростепенните разпоредители с бюджетни кредити
в Министерството на образованието, младежта и
науката (ДВ, бр. 12 от 2010 г.) изменям Заповед
№ РД-14-13 от 23.ІІІ.1999 г., изменена със запо
веди № РД-14-11 от 1.ІІІ.2004 г. и № РД-14-27 от
30.ІІІ.2007 г., както следва:
В точка 4 числото „13“ се заменя с числото
„12“ и числото „12“ се заменя с числото „11“.
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Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-26
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за на
родната просвета във връзка с чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 11 на Министерския съвет от
3.ІІ.2010 г. за приемане на Устройствен правилник
на Mинистерството на образованието, младежта
и науката и определяне на първостепенния и
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити в Министерството на образованието,
млaдежта и науката (ДВ, бр. 12 от 2010 г.) изменям
Заповед № РД-14-3 от 26.ІІ.2002 г., изменена със
заповеди № РД-14-130 от 2.VІІ.2002 г., № РД-14-28
от 30.ІІІ.2007 г. и № РД-14-134 от 28.VІІІ.2009 г.,
както следва:
В точка 3 числото „20“ се заменя със „17“.
2793

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-27
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за на
родната просвета във връзка с чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 11 на Министерския съвет от
3.ІІ.2010 г. за приемане на Устройствен правилник
на Министерството на образованието, младежта
и науката и определяне на първостепенния и
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити в Министерството на образованието,
младежта и науката (ДВ, бр. 12 от 2010 г.) из
меням Заповед № РД-14-138 от 10.ХІІ.1996 г.,
изменена и допълнена със заповеди № РД-14105 от 10.ХІІ.1998 г., № РД-4-39 от 25.V.2004 г.,
№ РД-14-147 от 14.VІІ.2006 г. и № РД-14-326 от
16.VІІ.2008 г., както следва:
В точка 3 числото „65“ се заменя със „55“.
2794

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД 14-28
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за на
родната просвета във връзка с чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 11 на Министерския съвет от
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3.II.2010 г. за приемане на Устройствен правилник
на Mинистерството на образованието, младежта
и науката и определяне на първостепенния и вто
ростепенните разпоредители с бюджетни кредити
в Министерството на образованието, млaдежта и
науката (ДВ, бр. 12 от 2010 г.) изменям Заповед
№ РД-14-116 от 31.V.2000 г., както следва:
В т. 3 числото „51“ се заменя с „47“.
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Министър: С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-258
от 16 март 2010 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 17 от Закона за биологичното
разнообразие и т. 1 от Решение № 802 на Ми
нистерския съвет от 4.ХІІ.2007 г. (ДВ, бр. 107 от
2007 г.) нареждам:
1. Обявявам защитена зона „Дуранкулашко
езеро“ с идентификационен код BG0002050 в
землищата на с. Дуранкулак, с. Стаевци, с. Смин,
с. Крапец и с. Ваклино, община Шабла, област
Добрич, с обща площ 33 559,813 дка, от които
9,710 кв. км морски пространства.
2. Предмет на опазване в защитена зона
„Дуранкулашко езеро“ с идентификационен код
BG0002050 са следните видове птици:
2.1. видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за
биологичното разнообразие:
Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), Черногуш
гмуркач (Gavia arctica), Ушат гмурец (Podiceps
auritus), Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan),
Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдроглав
пеликан (Pelecanus crispus), Среден корморан
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii), Малък кор
моран (Phalacrocorax pygmeus), Голям воден бик
(Botaurus stellaris), Малък воден бик (Ixobrychus
minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гри
веста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла чапла
(Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba),
Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел
(Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Блес
тящ ибис (Plegadis falcinellus), Лопатарка (Platalea
leucorodia), Tундров лебед (Cygnus columbianus
bewickii), Поен лебед (Cygnus cygnus), Mалка бело
чела гъска (Anser erythropus), Белоока потапница
(Aythya nyroca), Малък нирец (Mergus albellus),
Тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala),
Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Червен
ангъч (Tadorna ferruginea), Орел рибар (Pandion
haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Мoрски орел
(Haliaeetus albicilla), Орел змияр (Circaetus gallicus),
Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски
блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus
macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък
креслив орел (Aquila pomarina), Голям креслив
орел (Aquila clanga), Късопръст ястреб (Accipiter
brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus),
Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък
сокол (Falco columbarius), Сoкол скитник (Falco
peregrinus), Ловен сокол (Falco cherrug), Сив жерав
(Grus grus), Голяма пъструшка (Porzana porzana),
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Средна пъструшка (Porzana parva), Малка пъст
рушка (Porzana pusilla), Ливаден дърдавец (Crex
crex), Малка дропла (Tetrax tetrax), Kокилобегач
(Himantopus himantopus), Саблеклюн (Recurvirostra
avosetta), Турилик (Burhinus oedicnemus), Кафя
вокрил огърличник (Glareola pratincola), Moрски
дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), Планински
дъждосвирец (Charadrius morinellus), Златиста
булка (Pluvialis apricaria), Бойник (Philomachus
pugnax), Голяма бекасина (Gallinago media), Пъст
роопашат крайбрежен бекас (Limosa lapponica),
Малък горски водобегач (Tringa glareola), Пепеляв
брегобегач (Xenus cinereus), Tънкоклюн листоног
(Phalaropus lobatus), Малка черноглава чайка (Larus
melanocephalus), Малка чайка (Larus minutus), Дъл
гоклюна чайка (Larus genei), Дебелоклюна рибарка
(Gelochelidon nilotica), Каспийска рибарка (Sterna
caspia), Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis),
Речна рибарка (Sterna hirundo), Белочела рибарка
(Sterna albifrons), Белобуза рибарка (Chlidonias
hybridus), Черна рибарка (Chlidonias niger), Блат
на сова (Asio flammeus), Кoзодой (Caprimulgus
europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Си
нявица (Coracias garrulus), Черен кълвач (Dryocopus
martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos
medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos
syriacus), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha
calandra), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска
бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврач
ка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius
minor), Синьогушка (Luscinia svecica), Черногърбо
каменарче (Oenanthe pleschanka), Мустакато ша
варче (Acrocephalus melanopogon), Водно шаварче
(Acrocephalus paludicola), Ястребогушо коприварче
(Sylvia nisoria), Голям маслинов присмехулник
(Hippolais olivetorum), Червеногуша мухоловка
(Ficedula parva), Беловрата мухоловка (Ficedula
albicollis), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);
2.2. видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за
биологичното разнообразие:
Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям
гмурец (Podiceps cristatus), Червеногуш гмурец
(Podiceps grisegena), Черногуш гмурец (Podiceps
nigricollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo),
Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor),
Посевна гъска (Anser fabalis), Голяма белочела
гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser anser),
Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope),
Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas
crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos),
Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно бърне
(Anas querquedula), Клопач (Anas clypeata), Червено
клюна потапница (Netta rufina), Кафявоглава пот
апница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya
fuligula), Планинска потапница (Aythya marila),
Обикновена гага (Somateria mollissima), Кадифена
потапница (Melanitta fusca), Звънарка (Bucephala
clangula), Среден нирец (Mergus serrator), Голям
нирец (Mergus merganser), Малък ястреб (Accipiter
nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Чер
ношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus),
Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoден дърдавец (Rallus
aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска
(Fulica atra), Стридояд (Haematopus ostralegus),
Чернокрил огърличник (Glareola nordmannii),
Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Пясъчен
дъждосвирец (Charadrius hiaticula), Сребриста
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булка (Pluvialis squatarola), Обикновена калу
герица (Vanellus vanellus), Tрипръст бегобегач
(Calidris alba), Малък брегобегач (Calidirs minuta),
Сив брегобегач (Calidris temminckii), Kривоклюн
брегобегач (Calidirs ferruginea), Tъмногръд брего
бегач (Caldris alpina), Плоскоклюн блатобрегач
(Limicola falcinellus), Малка бекасина (Lymnocryptes
minimus), Средна бекасина (Gallinago gallinago),
Черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa),
Mалък свирец (Numenius phaeopus), Голям свирец
(Numenius arquata), Голям червеноног водобегач
(Tringa erythropus), Малък червеноног водобе
гач (Tringa totanus), Малък зеленоног водобегач
(Tringa stagnatilis), Голям зеленоног водобегач
(Tringa nebularia), Голям горски водобегач (Tringa
ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos),
Камъкообръщач (Arenaria interpres), Речна чайка
(Larus ridibundus), Чайка буревестница (Larus
canus), Mалка черногърба чайка (Larus fuscus),
Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus), Жъл
токрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops
apiaster), Брегова лястовица (Riparia riparia).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на местообитанията
на посочените в т. 2 видове птици за постигане на
тяхното благоприятно природозащитно състояние;
3.2. възстановяване на местообитания на видове
птици по т. 2, за които е необходимо подобряване
на природозащитното им състояние.
4. В границите на защитена зона „Дуранку
лашко езеро“ с идентификационен код BG0002050,
се включват поземлени имоти с идентификатори,
както следва:
4.1. имоти с идентификатори 11.434 част – (0,269
дка), 13.9, 13.10, 13.14, 13.16, 13.18, 13.20, 13.21,
13.29, 13.32, 13.41, 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46,
13.49, 13.50, 13.51, 13.52, 13.53, 13.54, 13.55, 13.56,
13.57, 13.58, 13.59, 13.60, 13.61, 13.62, 13.64, 13.65,
13.66, 13.67, 13.68, 13.69, 13.70, 13.71, 13.72, 13.73,
13.75, 13.76, 13.77, 13.81, 13.82, 13.83, 13.84, 13.88,
13.89, 13.90, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.97,
13.98, 13.99, 13.100, 13.101, 13.102, 13.103, 13.104,
13.105, 13.106, 13.107, 13.108, 13.109, 13.110, 13.111,
13.112, 13.113, 13.114, 13.116, 13.117, 13.118, 13.119,
13.120, 13.121, 13.123, 13.124, 13.127, 13.128, 13.129,
13.130, 13.132, 13.134, 13.135, 13.136, 13.137, 13.138,
13.141, 13.142, 13.143, 13.144, 13.145, 13.146, 13.147,
13.148, 13.149, 13.150, 13.151, 13.153, 13.154, 13.155,
13.156, 13.157, 13.160, 13.167, 13.168, 13.454, 13.457,
13.458, 13.459, 13.462, 13.463, 13.464, 13.465, 13.466,
13.467, 13.468, 13.469, 13.474, 13.475, 24.4, 24.10,
24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.19, 24.20, 24.21,
24.22, 24.23, 24.24, 24.25, 24.26, 24.27, 24.28, 24.29,
24.30, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 24.35, 24.36, 24.37,
24.38, 24.39, 24.40, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45,
24.46, 24.47, 24.48, 24.49, 24.50, 24.60, 24.61, 24.64,
25.1, 25.5, 25.7, 25.11, 25.12, 25.13, 25.14, 25.15, 25.16,
25.17, 25.19, 25.20, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 25.25,
25.26, 25.27, 25.28, 25.29, 25.30, 25.31, 25.32, 25.33,
25.34, 25.35, 25.36, 25.37, 25.38, 25.39, 25.40, 25.41,
25.42, 25.43, 25.44, 25.61, 25.64, 25.65, 25.66, 26.1,
26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.65, 27.1,
27.2, 27.3, 27.6, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15,
27.16, 27.17, 27.18, 27.19, 27.20, 27.21, 27.22, 27.23,
27.24, 27.25, 27.26, 27.27, 27.28, 27.29, 27.31, 27.32,
27.61, 27.93, 28.1, 28.2, 29.2, 29.3, 29.8, 29.11, 29.12,
29.13, 29.14, 29.15, 29.16, 29.17, 29.18, 29.19, 29.20,
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29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.25, 29.26, 29.27, 29.28,
29.29, 29.30, 29.31, 29.46, 29.47, 29.48, 29.49, 29.50,
29.51, 29.104, 30.2, 30.3, 30.13, 30.14, 30.16, 30.17,
30.18, 30.21, 30.22, 30.23, 30.24, 30.25, 30.26, 30.27,
30.28, 30.29, 30.34, 30.35, 30.36, 30.37, 30.38, 30.39,
30.40, 30.41, 30.42, 30.43, 30.44, 30.45, 30.46, 30.47,
30.49, 30.50, 30.51, 30.52, 30.53, 30.54, 30.55, 30.56,
30.59, 30.60, 30.61, 30.95, 30.105, 30.107, 30.108, 30.109,
31.108 – част (11,746 дка), 31.112, 31.135, 31.273,
31.274, 31.275, 31.276, 32.272, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4,
34.5, 34.7, 34.8, 34.9, 34.10, 34.11, 34.12, 34.13, 34.14,
34.15, 34.16, 34.17, 34.18, 34.20, 34.21, 34.22, 34.23,
34.24, 34.25, 34.26, 34.27, 34.29, 34.30, 34.31, 34.32,
34.33, 34.34, 34.35, 34.37, 34.38, 34.39, 34.40, 34.41,
34.43, 34.44, 34.45, 34.47, 34.48, 34.49, 34.50, 34.52,
34.54, 34.55, 34.56, 34.57, 34.58, 34.59, 34.60, 34.61,
34.62, 34.63, 34.64, 34.65, 34.66, 34.67, 34.69, 34.70,
34.71, 34.72, 34.73, 34.74, 34.75, 34.76, 34.77, 34.78,
34.79, 34.80, 34.81, 34.82, 34.83, 34.84, 34.88, 34.89,
34.90, 34.91, 34.92, 34.93, 34.96, 34.97, 34.98, 34.99,
34.100, 34.101, 34.102, 34.103, 34.104, 34.105, 34.106,
34.108, 34.109, 34.110, 34.111, 34.112, 34.113, 34.114,
34.115, 34.116, 34.117, 34.118, 34.119, 34.120, 34.122,
34.123, 34.125, 34.126, 34.127, 34.128, 34.129, 34.130,
34.131, 34.132, 34.133, 34.135, 34.137, 34.140, 34.142,
34.143, 34.144, 34.145, 34.146, 34.148, 34.151, 34.152,
34.153, 34.154, 34.155, 34.156, 34.157, 34.158, 34.159,
34.160, 34.161, 34.162, 34.163, 34.164, 34.165, 34.166,
34.167, 34.168, 34.169, 34.170, 34.171, 34.172, 34.173,
34.174, 34.175, 34.176, 34.177, 34.178, 34.179, 34.180,
34.181, 34.182, 34.183, 34.184, 34.185, 34.186, 34.187,
34.188, 34.189, 34.190, 34.191, 34.192, 34.193, 34.198,
34.199, 34.202, 34.203, 34.421, 34.423, 34.441, 34.446,
34.447, 34.448, 34.449, 34.450, 34.451, 34.452, 34.453,
36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 37.101, 37.103, 37.124,
37.125, 37.127, 37.129, 37.130, 37.131, 37.132, 37.133,
37.134, 37.135, 37.142, 37.164, 37.182, 37.183, 37.184,
38.62, 38.63, 38.97, 38.98, 38.99, 38.100, 38.102, 38.182,
38.183, 39.9, 39.10, 39.11, 39.13, 39.14, 39.15, 39.16, 39.17,
39.18, 39.19, 39.32, 39.55, 39.139, 39.169, 39.170, 39.171,
201.1, 201.2, 201.160, 503.145, 503.148, 503.149, 503.150,
503.151, 503.152, 503.153, 503.156, 503.162, 503.171,
503.176, 503.177, 503.178, 503.179, към 20.ХІ.2008 г.
съгласно кадастралната карта за землището на
с. Дуранкулак, ЕКАТТЕ 24102, община Шабла,
област Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-13
от 29.III.2006 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 11 871,221 дка;
4.2. имоти с идентификатори 13.25, 13.74,
14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 14.27, 14.29, 14.30, 14.31,
14.60 – част (6,866 дка), 14.75, 14.84, 14.85, 14.90,
14.91, 14.92, 14.93, 14.94, 14.95, 14.96, 14.97, 14.98,
14.99, 14.100, 14.101, 14.102, 14.103, 14.104, 14.105,
14.106, 14.107, 14.108, 14.109, 14.110, 14.112, 15.2, 15.3,
15.4, 15.59, 15.90, 15.91, към 20.ХІ.2008 г. съгласно
кадастралната карта за землището на с. Стаевци,
ЕКАТТЕ 68610, община Шабла, област Добрич,
одобрена със Заповед № РД-18-14 от 29.ІІІ.2006 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, с обща площ
1246,241 дка;
4.3. имот с идентификатор 67550.6.33 към
20.ХІ.2008 г. съгласно кадастралната карта за
землището на с. Смин, ЕКАТТЕ 67550, община
Шабла, област Добрич, одобрена със Заповед
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№ РД-18-26 от 30.ІІІ.2006 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, с обща площ 540,678 дка;
4.4. имоти с идентификатори 1.4, 1.10, 1.11,
1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21,
1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.125,
1.126, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12,
2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.85, 2.86, 2.87,
2.88, 2.89, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12,
3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 4.4, 4.5, 4.10, 4.24,
4.26, 4.43, 4.44, 4.45, 4.57, 4.58, 4.59 – част (7,906
дка), 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 5.1, 5.4, 5.5,
5.6, 5.55, 5.57, 5.59, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.68, 5.70,
5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81,
5.82 – част (5,263 дка), 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93,
5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4,
36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13,
36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19, 36.20, 36.21,
36.22, 36.23, 36.24, 36.25, 36.26, 36.27, 36.29, 36.30,
36.31, 36.32, 36.33, 36.34, 36.35, 36.36, 36.37, 36.39,
36.40, 36.41, 36.43, 36.44, 36.45, 36.46, 36.47, 36.48,
36.49, 36.50, 36.51, 36.52, 36.53, 36.54, 36.55, 36.56,
36.57, 36.58, 36.59, 36.60, 36.61, 36.62, 36.65, 36.68,
36.70, 36.71, 36.73, 36.74, 36.75, 36.76, 36.77, 36.78,
36.80, 36.81, 36.82, 36.83, 36.84, 36.85, 36.86, 36.87,
36.88, 36.89, 36.90, 36.91, 36.92, 36.93, 36.94, 37.2,
37.4, 37.7, 37.8, 37.9, 37.10, 37.14, 37.15, 37.18, 37.20,
37.21, 37.22, 37.27, 37.30, 37.33, 37.34, 37.35, 37.36,
37.37, 37.38, 37.39, 37.40, 37.41, 37.42, 37.43, 37.44,
37.45, 37.46, 37.47, 37.48, 37.49, 37.50, 37.51, 37.52,
37.53, 37.54, 37.55, 37.56, 37.57, 37.58, 37.59, 37.60,
37.61, 37.62, 37.63, 37.64, 37.65, 37.66, 37.67, 37.68,
37.69, 37.70, 37.71, 37.72, 37.73, 37.74, 37.75, 37.76, 37.92,
37.93, 37.94, 37.95, 37.96, 38.2, 38.7, 38.8, 38.9, 38.10,
38.11, 38.18 – част (13,268 дка), 38.29, 38.87, 38.88,
38.103, 38.142, 38.144, 38.145, 38.146, 38.147, 38.155,
38.156, 38.158, 38.159, 38.160, 38.161, 38.164, 38.165,
38.166, 38.168, 38.169, 38.170, 38.180, 38.181, 39.22,
39.23, 39.24 – част (565,006 дка), към 20.ХІ.2008 г.
съгласно кадастралната карта за землището на
с. Крапец, ЕКАТТЕ 39493, община Шабла, об
ласт Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-25
от 30.III.2006 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 5252,253 дка;
4.5. имоти с идентификатори 10.2, 10.5, 10.6,
10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16,
10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.25,
10.27, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35,
10.36, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44,
10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52,
10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.58, 10.59, 10.60,
10.61, 10.62, 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67, 10.68,
10.69, 10.70, 10.71, 10.72, 10.73, 10.74, 10.78, 10.79,
10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87,
10.88, 10.89, 10.90, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8,
11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16,
11.17, 12.2, 12.3, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 14.2,
14.4, 14.5, 14.7, 14.8, 14.13, 14.15, 14.16, 14.17, 14.19,
14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.27,
14.28, 14.29, 14.30, 14.31, 14.45, 14.46, 14.47, 14.48,
14.49, 14.50, 14.51, 14.52, 14.53, 16.65, 23.11, 24.10,
25.1, 25.2, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 26.5, 26.6, 26.7,
26.8, 26.9, 27.54, 27.55, 27.56, 27.57, 27.58, 27.59, 27.60,
27.61, 27.62, 27.63, 27.64, 27.65, 27.66, 27.220, 28.203,
28.204, 28.205, 28.206, 28.207, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4,
30.5, 31.142, 31.143, 31.144, 31.145, 31.146, 31.147,
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31.148, 31.149, 31.150, 31.151, 31.152, 31.153, 32.84,
33.150, 33.151, 33.152, 33.153, 33.154 към 20.XI.2008 г.
съгласно кадастралната карта за землището на
с. Ваклино, ЕКАТТЕ 10032, община Шабла, об
ласт Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-24
от 30.ІІІ.2006 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 4939,125 дка.
5. В границите на защитена зона „Дуранку
лашко езеро“ с идентификационен код BG0002050
се включват морски пространства с обща площ
9,710 кв. км.
6. Пълният опис на координатите на точ
ките, определящи границата на защитена зона
„Дуранкулашко езеро“, с идентификационен код
BG0002050, координатните регистри на частите
от имотите по т. 4 и координатният регистър на
точките, описващи линията, ограничаваща откъм
морето морските пространства, включени в защи
тената зона, се съхраняват и са на разположение
в МОСВ и РИОСВ – Варна.
7. В границите на защитената зона се забранява:
7.1. премахването на характеристики на ланд
шафта (синори, единични и групи дървета) при
ползването на земеделските земи като такива;
7.2. залесяването на ливади, пасища и мера,
както и превръщането им в обработваеми земи
и трайни насаждения;
7.3. използването на пестициди и минерални
торове в пасища и ливади;
7.4. промяната на предназначението и/или
начина на трайно ползване на ливади, паси
ща, поляни, мера, мочурища, водоеми, водни
течения, пясъчни дюни в селскостопанския и
горския фонд, с изключение на случаите, при
които промяната е свързана със: изпълнението
на дейностите по предоставената с РМС № 524
от 23.VІ.2003 г. концесия за добив на природен
газ от находище „Дуранкулак“; изграждане на
пречиствателни станции за питейни и отпадъчни
води, на съоръжения за третиране на отпадъци,
на съоръжения за укрепване на свлачища; пъти
ща и други елементи (обекти) на техническата
инфраструктура; реализиране на други планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения,
за които към датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ има завършена процедура
по реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда и/или чл. 31 от Закона за биоло
гичното разнообразие;
7.5. разкриването на кариери;
7.6 изграждането на голф игрища, фотовол
таични инсталации и вятърни генератори за
производство на електроенергия, с изключение
на случаите, при които към датата на обнарод
ване на заповедта в „Държавен вестник“ има
завършена процедура по реда на глава шеста
от Закона за опазване на околната среда и/или
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
8. Защитените територии, обявени по реда
на Закона за защитените територии, попадащи
в границите на защитена зона „Дуранкулашко
езеро“ с идентификационен код BG0002050, запаз
ват статута, категорията, границите и режимите
си на опазване. Горното не отменя прилагането
на забраните и ограниченията по заповедта за
тези територии.
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9. В срок до две години от влизане в сила на
заповедта РИОСВ – Варна, да предприеме необ
ходимите действия по отразяване на защитената
зона в кадастралната карта и кадастралните
регистри за съответните землища.
10. Защитена зона „Дуранкулашко езеро“ с
идентификационен код BG0002050 да се впише в
регистрите на защитените зони, водени в МОСВ
и РИОСВ – Варна.
11. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпо
редби от Закона за биологичното разнообразие.
12. Заповедта влиза в сила от обнародването
є в „Държавен вестник“.
13. Заповедта не подлежи на обжалване.
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За министър: Е. Манева

ЗАПОВЕД № РД-259
от 16 март 2010 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 17 от Закона за биологичното
разнообразие и т. 1 от Решение № 802 на Ми
нистерския съвет от 4.ХІІ.2007 г. (ДВ, бр. 107 от
2007 г.) нареждам:
1. Обявявам защитена зона „Шабленски езерен
комплекс“ с идентификационен код BG0000156 в
землищата на с. Езерец, с. Крапец и гр. Шабла,
община Шабла, област Добрич, с обща площ
31 749,317 дка, от които 6,448 кв. км морски
пространства.
2. Предмет на опазване в защитена зона „Ша
бленски езерен комплекс“ с идентификационен
код BG0000156 са следните видове птици:
2.1. видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за
биологичното разнообразие:
Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), Черногуш
гмуркач (Gavia arctica), Ушат гмурец (Podiceps
auritus), Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan),
Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдроглав
пеликан (Pelecanus crispus), Среден корморан
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii), Малък кор
моран (Phalacrocorax pygmeus), Голям воден бик
(Botaurus stellaris), Малък воден бик (Ixobrychus
minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax),
Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла
чапла (Egretta garzetta), Гол яма бяла чапла
(Egretta alba), Червена чапла (Ardea purpurea),
Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia
ciconia), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Лопа
тарка (Platalea leucorodia), Tундров лебед (Cygnus
columbianus bewickii), Поен лебед (Cygnus cygnus),
Mалка белочела гъска (Anser erythropus), Бело
ока потапница (Aythya nyroca), Малък нирец
(Mergus albellus), Тръноопашата потапница (Oxyura
leucocephala), Червеногуша гъска (Branta ruficollis),
Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Орел рибар
(Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Черна
каня (Milvus migrans), Мoрски орел (Haliaeetus
albicilla), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръс
тиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар
(Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus),
Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив
орел (Aquila pomarina), Голям креслив орел (Aquila
clanga), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes),
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Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Вечерна
ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол (Falco
columbarius), Ловен сокол (Falco cherrug), Сив жерав
(Grus grus), Голяма пъструшка (Porzana porzana),
Средна пъструшка (Porzana parva), Малка пъст
рушка (Porzana pusilla), Ливаден дърдавец (Crex
crex), Kокилобегач (Himantopus himantopus), Саб
леклюн (Recurvirostra avosetta), Турилик (Burhinus
oedicnemus), Кафявокрил огърличник (Glareola
pratincola), Moрск и дъж досвирец (Charadrius
alexandrinus), Златиста булка (Pluvialis apricaria),
Бойник (Philomachus pugnax), Голяма бекасина
(Gallinago media), Малък горски водобегач (Tringa
glareola), Пепеляв брегобегач (Xenus cinereus),
Tънкоклюн листоног (Phalaropus lobatus), Малка
черноглава чайка (Larus melanocephalus), Малка
чайка (Larus minutus), Дългоклюна чайка (Larus
genei), Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica),
Каспийска рибарка (Sterna caspia), Гривеста ри
барка (Sterna sandvicensis), Речна рибарка (Sterna
hirundo), Белочела рибарка (Sterna albifrons), Бело
буза рибарка (Chlidonias hybridus), Черна рибарка
(Chlidonias niger), Блатна сова (Asio flammeus),
Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно ри
барче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus),
Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius),
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus),
Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra),
Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla),
Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица
(Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius
collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Черно
гърбо каменарче (Oenanthe pleschanka), Мустакато
шаварче (Acrocephalus melanopogon), Ястребогушо
коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка
(Ficedula parva), Беловрата мухоловка (Ficedula
albicollis), Градинска овесарка (Emberiza hortulana),
Синьогушка (Luscinia svecica);
2.2. видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за
биологичното разнообразие:
Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям
гмурец (Podiceps cristatus), Червеногуш гмурец
(Podiceps grisegena), Черногуш гмурец (Podiceps
nigricollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo),
Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor),
Посевна гъска (Anser fabalis), Голяма белочела
гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser anser),
Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope),
Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas
crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos),
Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно бърне
(Anas querquedula), Клопач (Anas clypeata), Черве
ноклюна потапница (Netta rufina), Кафявоглава
потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница
(Aythya fuligula), Планинска потапница (Aythya
marila), Обикновена гага (Somateria mollissima),
Ледена потапница (Clangula hyemalis), Кадифена
потапница (Melanitta fusca), Звънарка (Bucephala
clangula), Среден нирец (Mergus serrator), Голям
нирец (Mergus merganser), Малък ястреб (Accipiter
nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черноши
па ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол
орко (Falco subbuteo), Момин жерав (Anthropoides
virgo), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Зелено
ножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra),
Стридояд (Haematopus ostralegus), Речен дъждо
свирец (Charadrius dubius), Пясъчен дъждосвирец
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(Charadrius hiaticula), Сребриста булка (Pluvialis
squatarola), Обикновена калугерица (Vanellus
vanellus), Голям брегобегач (Calidris canutus),
Tрипръст бегобегач (Calidris alba), Малък брего
бегач (Calidirs minuta), Сив брегобегач (Calidris
temminckii), Kривок люн брегобегач (Calidirs
ferruginea), Tъмногръд брегобегач (Caldris alpina),
Плоскоклюн блатобрегач (Limicola falcinellus),
Малка бекасина (Lymnocryptes minimus), Сред
на бекасина (Gallinago gallinago), Черноопашат
крайбрежен бекас (Limosa limosa), Голям свирец
(Numenius arquata), Голям червеноног водобегач
(Tringa erythropus), Малък червеноног водобе
гач (Tringa totanus), Малък зеленоног водобегач
(Tringa stagnatilis), Голям зеленоног водобегач
(Tringa nebularia), Голям горски водобегач (Tringa
ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos),
Камъкообръщач (Arenaria interpres), Речна чайка
(Larus ridibundus), Чайка буревестница (Larus
canus), Mалка черногърба чайка (Larus fuscus),
Сребриста чайка (Larus argentatus), Белокрила
рибарка (Chlidonias leucopterus), Жълтокрака чай
ка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на местообитанията
на посочените в т. 2 видове птици за постигане на
тяхното благоприятно природозащитно състояние;
3.2. възстановяване на местообитания на видове
птици по т. 2, за които е необходимо подобряване
на природозащитното им състояние.
4. В границите на защитена зона „Шаблен
ски езерен комплекс“ с идентификационен код
BG0000156 се включват имоти с идентификатори,
както следва:
4.1. имоти с идентификатори 5.21, 5.26, 5.27,
5.32, 5.43, 5.44, 5.45, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58,
5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.66, 5.67, 5.76, 5.77, 5.78,
5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.92, 5.93, 5.94,
5.95, 5.98, 5.99, 5.105, 5.106, 5.117, 5.123, 5.124, 14.54,
14.55, 19.2, 19.3, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 20.1, 20.6,
20.7, 20.12, 20.13, 20.14, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21,
20.24, 20.29, 20.30, 20.31, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35,
20.36, 20.37, 20.39, 20.42, 20.46, 20.47, 20.48, 20.49,
20.50, 20.51, 20.52, 20.53, 20.54, 20.55, 20.58, 20.59,
20.60, 20.61, 20.62, 20.63, 20.65, 20.68, 20.69, 20.70,
20.71, 20.72, 20.73, 20.74, 20.75, 20.76, 20.77, 20.78,
20.81, 20.82, 20.83, 20.84, 20.85, 20.86, 20.87, 20.88,
20.89, 20.90, 20.91, 20.92, 20.93, 20.94, 21.2, 21.3,
21.4, 21.5, 21.6, 22.1, 22.3, 22.4, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9,
22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 23.1, 23.2, 23.3,
23.4, 23.7, 23.8, 23.10, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17,
23.18, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.25, 23.26,
23.27, 23.28, 23.29, 23.30, 23.31, 24.2, 24.3, 24.7, 24.8,
24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17,
24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24, 24.25, 25.1,
25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11,
26.1, 26.5, 26.6, 26.7, 26.10, 26.11, 26.12, 26.13, 26.14,
26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.19, 26.20, 26.21, 26.22,
26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.27, 26.28, 26.29, 26.30,
26.31, 26.32, 26.33, 49.152, 49.188, 49.189, 49.190,
49.191, 49.192, 49.194, 49.195, 49.196, 49.197, 49.201,
към 20.XI.2008 г. съгласно кадастралната карта за
землището на с. Езерец, ЕКАТТЕ 27108, община
Шабла, област Добрич, одобрена със Заповед
№ РД-18-21 от 30.ІІІ.2006 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, с обща площ 4035,730 дка;
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4.2. имоти с идентификатори 25.10, 25.12, 25.13,
25.15, 25.17, 25.18, 25.19, 25.21, 25.22, 25.23, 25.34,
25.35, 25.36, 25.37, 25.38, 25.39, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4,
26.6, 26.13, 26.16, 26.18, 26.19, 26.20, 26.21, 26.22,
26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.27, 26.28, 26.29, 26.30,
26.31, 26.34, 26.35, 26.36, 26.37, 26.38, 26.42, 26.43,
26.44, 26.45, 26.46, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 27.10, 27.11,
27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16, 27.17, 27.18, 27.19,
27.20, 27.21, 27.22, 27.23, 31.87 – част (4,086 дка),
31.89 – част (37,707 дка), 31.93 – част (2,061 дка),
31.94, 31.95, 31.163, 31.164, 39.27 – част (34,206 дка),
към 20.ХІ.2008 г. съгласно кадастралната карта за
землището на с. Крапец, ЕКАТТЕ 39493, община
Шабла, област Добрич, одобрена със Заповед
№ РД-18-25 от 30.ІІІ.2006 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, с обща площ 1093,277 дка;
4.3. имоти с идентификатори 5.28 – част (2.744
дка), 5.29, 5.30, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12,
6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23,
6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.29, 6.30, 7.7, 7.10, 7.14, 7.15,
7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.21, 7.26, 7.28, 7.29, 7.30, 7.33,
7.34, 7.35, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44,
7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54,
7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64,
7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74,
7.75, 7.76, 7.77, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85,
7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.93, 7.94, 7.95,
7.96, 7.97, 7.98, 7.99, 7.100, 7.101, 7.102, 7.104, 7.105,
7.106, 7.107, 7.108, 7.109, 7.110, 7.112, 7.113, 7.114,
7.117, 7.120, 7.121, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.10, 8.12, 8.13,
8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34,
8.35, 8.36, 9.1, 9.3, 9.7, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15,
9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.29, 9.32, 10.1,
10.2, 10.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.17,
10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25,
10.26, 10.27, 10.28, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34,
10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44,
10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52,
11.1, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.13, 12.14, 12.15,
12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.21, 12.22, 12.24, 12.25,
12.26, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.34,
12.35, 12.36, 12.37, 12.38, 12.41, 12.42, 12.43, 12.44,
12.45, 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13,
13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22,
13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.142, 13.143,
14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11,
15.89, 15.90, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96,
15.97, 15.98, 15.99, 15.100, 15.101, 15.120 , 15.121,
16.2, 16.3, 16.4, 21.9, 37.2, 37.3, 37.5, 37.6, 37.8, 37.12,
37.13, 37.14, 37.15, 37.16, 37.17, 37.18, 37.19, 37.20,
37.21, 37.22, 37.23, 37.24, 37.25, 37.26, 37.27, 37.28,
37.29, 37.30, 37.31, 37.32, 37.33, 37.35, 37.36, 37.37,
37.38, 37.39 , 37.40, 37.41, 37.42, 37.43, 37.44, 38.3,
38.10, 38.11, 38.15, 38.16, 38.20, 38.23, 38.24, 38.25,
38.26, 38.27, 38.28, 38.29, 38.30, 38.31, 38.32, 38.33,
38.34, 38.35, 38.36, 38.37, 38.38, 38.39, 38.40, 38.41,
38.42, 38.43, 38.44, 38.45, 38.46, 38.47, 38.48, 38.49,
38.50, 38.51, 38.52, 38.53, 38.54, 38.55, 38.56, 38.57,
38.58, 38.59, 38.60, 38.61, 38.62, 38.63, 38.64, 38.65,
38.68, 38.69, 38.70, 38.71, 38.72, 39.1, 39.21 – част
(1,611 дка), 39.22, 39.23, 39.24, 39.25, 39.26, 39.27,
39.28, 39.29, 39.30, 39.31, 39.32, 39.33, 39.34, 39.40,
39.41, 39.42, 39.43, 39.44, 39.56, 39.57, 39.63, 39.64,
39.67, 39.193, 41.2, 41.3, 41.4, 41.6, 41.12, 41.14, 41.15,
41.16, 41.17, 41.18, 41.19, 41.20, 41.21, 41.22, 41.23,
41.24, 41.25, 41.26, 41.27, 41.28, 41.29, 41.30, 41.31,
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41.32, 41.33, 41.34, 41.35, 41.36, 41.37, 41.38, 41.39,
41.40, 41.41, 41.42, 41.43, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7,
42.8, 42.9, 42.10, 42.11, 42.12, 42.13, 42.14, 42.15,
42.16, 42.17, 42.18, 42.19, 42.20, 42.21, 42.22, 43.6,
43.7, 43.8, 43.9, 43.11, 43.12, 43.13, 43.16, 43.17, 43.18,
43.19, 43.20, 43.22, 43.23, 43.48, 43.49, 43.50, 43.51,
43.52, 43.53, 43.54, 43.57, 43.58, 43.59, 43.60, 43.61,
43.62, 43.63, 43.64, 43.66, 43.67, 43.68, 43.69, 43.70,
43.71, 43.72, 43.73, 43.74, 43.75, 43.76, 43.77, 43.78,
43.79, 43.80, 43.81, 43.82, 43.83, 43.84, 43.85, 43.86,
43.87, 43.88, 43.89, 43.90, 43.91, 43.92 – част (5,628
дка), 43.93 – част (8,460 дка), 44.1, 44.2, 44.3, 44.5,
44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 44.10, 44.11, 44.12, 44.13, 44.14,
44.15, 44.16, 44.17, 44.18, 44.19, 44.20, 44.21, 44.22,
44.23, 44.24, 44.25, 44.26, 44.27, 44.28, 44.29, 44.30,
44.31, 44.32, 44.33, 44.34, 44.35, 44.36, 44.37, 44.38,
44.39, 44.40, 44.41, 44.42, 44.43, 44.44, 44.45, 44.46,
44.47, 44.48, 44.49, 44.51, 44.52, 44.53, 44.54, 44.55,
44.56, 44.57, 44.58, 44.59, 44.60, 44.61, 44.62, 44.63,
44.64, 44.66, 45.4, 45.6, 45.9, 45.10, 45.16, 45.17, 45.19,
45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.27, 45.28, 45.29,
45.30, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.35, 45.36, 45.37,
45.38, 45.39, 45.40, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45,
45.46, 45.47, 45.48, 45.49, 45.50, 45.51, 45.53, 45.54,
45.55, 45.56, 45.57, 45.58, 45.60, 45.201, 46.1, 46.2,
46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 46.10, 46.11,
46.12, 46.13, 46.14, 46.15, 46.16, 46.17, 46.18, 46.19,
46.20, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.25, 46.26, 46.27,
46.28, 46.29, 46.30, 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 46.35,
46.36, 46.37, 46.38, 46.39, 46.40, 46.41, 46.42, 46.43,
46.44, 46.45, 46.46, 46.47, 46.48, 46.49, 46.50, 46.51,
46.52, 46.53, 46.54, 46.55, 46.56, 46.57, 46.58, 46.59,
46.60, 46.61, 46.62, 46.63, 46.64, 46.65, 46.66, 46.67,
46.68, 46.69, 46.70, 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75,
46.76, 46.77, 46.78, 46.79, 46.80, 46.81, 46.82, 46.83,
46.84, 46.85, 46.86, 46.87, 46.88, 46.89, 46.90, 46.91,
46.92, 46.93, 46.94, 46.95, 46.96, 46.97, 46.98, 46.99,
46.100, 46.101, 46.102, 46.103, 46.104, 46.105, 46.106,
46.107, 46.108, 46.109, 46.110, 46.111, 46.112, 46.113,
46.114, 46.115, 46.116, 46.117, 46.118, 46.119, 46.120,
46.121, 46.122, 46.123, 46.124, 46.125, 46.126, 46.127,
46.128, 46.129, 46.130, 46.131, 46.132, 46.133, 46.134,
46.135, 46.136, 46.137, 46.138, 46.139, 46.140, 46.141,
46.142, 46.143, 46.144, 46.145, 46.146, 46.147, 46.148,
46.149, 46.150, 46.151, 46.152, 46.153, 46.154, 46.155,
46.156, 46.157, 46.158, 46.159, 46.160, 46.161, 46.162,
46.163, 46.164, 46.165, 46.166, 46.167, 46.168, 46.169,
46.170, 46.171, 46.172, 46.173, 46.174, 46.175, 46.176,
46.177, 46.178, 46.179, 46.180, 46.181, 46.182, 46.183,
46.184, 46.185, 46.186, 46.187, 46.188, 46.189, 46.190,
46.191, 46.192, 46.193, 46.194, 46.195, 46.196, 46.197,
46.198, 46.199, 46.200, 46.201, 46.202, 46.203, 46.204,
46.205, 46.206, 46.207, 46.208, 46.209, 46.210, 46.211,
46.212, 46.213, 46.214, 46.215, 46.216, 46.217, 46.218,
46.219, 46.220, 46.221, 46.222, 46.223, 46.224, 46.225,
46.226, 46.227, 46.228, 46.229, 46.230, 46.231, 46.232,
46.233, 46.234, 46.235, 46.236, 46.237, 46.238, 46.239,
46.240, 46.241, 46.242, 46.243, 46.244, 46.245, 46.246,
46.247, 46.248, 46.249, 46.250, 46.251, 46.252, 46.253,
46.254, 46.255, 46.256, 46.257, 46.258, 46.259, 46.260,
46.261, 46.262, 46.263, 46.264, 46.265, 46.266, 46.267,
46.268, 46.269, 46.270, 46.271, 46.272, 46.273, 46.274,
46.275, 46.276, 46.277, 46.278, 46.279, 46.280, 46.281,
46.282, 46.283, 46.284, 46.285, 46.286, 46.287, 46.288,
46.289, 46.290, 46.291, 46.292, 46.293, 46.294, 46.295,
46.296, 46.297, 46.298, 46.299, 46.300, 46.301, 46.302,
46.303, 46.304, 46.305, 46.306, 46.307, 46.308, 46.309,
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46.310, 46.311, 46.312, 46.313, 46.314, 46.315, 46.316,
46.317, 46.318, 46.319, 46.320, 46.321, 46.322, 46.323,
46.324, 46.325, 46.326, 46.327, 46.328, 46.329, 46.330,
46.331, 46.332, 46.333, 46.334, 46.335, 46.336, 46.337,
46.338, 46.339, 46.340, 46.341, 46.342, 46.343, 46.344,
46.345, 46.346, 46.347, 46.348, 46.349, 46.350, 46.351,
46.352, 46.353, 46.354, 46.355, 46.356, 46.357, 46.358,
46.359, 46.360, 46.361, 46.362, 46.363, 46.364, 46.365,
46.366, 46.367, 46.368, 46.369, 46.370, 46.371, 46.372,
46.373, 46.374, 46.375, 46.376, 46.377, 46.378, 46.379,
46.380, 46.381, 46.382, 46.383, 46.384, 46.385, 46.386,
46.387, 46.388, 46.389, 46.390, 46.391, 46.392, 46.393,
46.394, 46.395, 46.396, 46.397, 46.398, 46.399, 46.400,
46.401, 46.402, 46.403, 46.404, 46.405, 46.406, 46.407,
46.408, 46.409, 46.410, 46.411, 46.412, 46.413, 46.414,
46.415, 46.416, 46.417, 46.418, 46.419, 46.420, 46.421,
46.422, 46.423, 46.424, 46.425, 46.426, 46.427, 46.428,
46.429, 46.430, 46.431, 46.432, 46.433, 46.434, 46.435,
46.436, 46.437, 46.438, 46.439, 46.440, 46.441, 46.442,
46.443, 46.444, 46.445, 46.446, 46.447, 46.448, 46.449,
46.450, 46.451, 46.452, 46.453, 46.454, 46.455, 46.456,
46.457, 46.458, 46.459, 46.460, 46.461, 46.462, 46.463,
46.464, 46.465, 46.466, 46.467, 46.468, 46.469, 46.470,
46.471, 46.472, 46.473, 46.474, 46.475, 46.476, 46.477,
46.478, 46.479, 46.480, 46.481, 46.482, 46.483, 46.484,
46.485, 46.486, 46.487, 46.488, 46.489, 46.490, 46.491,
46.492, 46.493, 46.494, 46.495, 46.496, 46.497, 46.498,
46.499, 46.500, 46.501, 46.502, 46.503, 46.504, 46.505,
46.506, 46.507, 46.508, 46.509, 46.510, 46.511, 46.512,
46.513, 46.514, 46.515, 46.516, 46.517, 46.518, 46.519,
46.520, 46.521, 46.522, 46.523, 46.524, 46.525, 46.526,
46.527, 46.528, 46.529, 46.530, 46.531, 46.532, 46.533,
46.534, 46.535, 46.536, 46.537, 46.538, 46.539, 46.540,
46.541, 46.542, 46.545, 46.546, 46.547, 46.548, 46.549,
46.550, 46.551, 46.552, 46.553, 46.554, 46.555, 46.556,
46.557, 46.558, 46.559, 46.560, 46.561, 46.562, 46.563,
46.564, 46.565, 46.566, 46.567, 46.568, 46.569, 46.570,
46.571, 46.572, 46.573, 46.574, 46.575, 46.576, 46.577,
46.578, 46.579, 46.580, 46.581, 46.582, 46.583, 46.584,
46.585, 46.586, 46.587, 46.588, 46.589, 46.590, 46.591,
46.592, 46.593, 46.594, 46.595, 46.596, 46.597, 46.598,
46.599, 46.600, 46.601, 46.602, 46.603, 46.604, 46.605,
46.606, 46.607, 46.608, 46.609, 46.610, 46.611, 46.612,
46.613, 46.614, 46.615, 46.616, 46.617, 46.618, 46.619,
46.620, 46.621, 46.622, 46.623, 46.624, 46.625, 46.626,
46.627, 46.628, 46.629, 46.630, 46.631, 46.632, 46.633,
46.634, 46.635, 46.636, 46.637, 46.638, 46.639, 46.640,
46.641, 46.642, 46.643, 46.644, 46.645, 46.646, 46.647,
46.648, 46.649, 46.650, 46.651, 46.652, 46.653, 46.654,
46.655, 46.656, 46.657, 46.658, 46.659, 46.660, 46.661,
46.662, 46.663, 46.664, 46.665, 46.666, 46.667, 46.668,
46.669, 46.670, 46.671, 46.672, 46.673, 46.674, 46.675,
46.676, 46.677, 46.678, 46.679, 46.680, 46.681, 46.682,
46.683, 46.684, 46.685, 46.686, 46.687, 46.688, 46.689,
46.690, 46.691, 46.692, 46.693, 46.694, 46.695, 46.696,
46.697, 46.698, 46.699, 46.700, 46.701, 46.702, 46.703,
46.704, 46.705, 46.706, 46.707, 46.708, 46.709, 46.710,
46.711, 46.712, 46.713, 46.714, 46.715, 46.716, 46.717,
46.718, 46.719, 46.720, 46.721, 46.722, 46.723, 46.724,
46.725, 46.726, 46.727, 46.728, 46.729, 46.730, 46.731,
46.732, 46.733, 46.734, 46.735, 46.736, 46.737, 46.738,
46.739, 46.740, 46.741, 46.742, 46.743, 46.744, 46.745,
46.746, 46.747, 46.748, 46.749, 46.750, 46.751, 46.752,
46.753, 46.754, 46.755, 46.756, 46.757, 46.758, 46.759,
46.760, 46.761, 46.762, 46.763, 46.764, 46.765, 46.766,
46.767, 46.768, 46.769, 46.770, 46.771, 46.772, 46.773,
46.774, 46.775, 46.776, 46.777, 46.778, 46.779, 46.780,
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46.781, 46.782, 46.783, 46.784, 46.785, 46.786, 46.787,
46.788, 46.789, 46.790, 46.791, 46.792, 46.793, 46.794,
46.795, 46.796, 46.797, 46.798, 46.799, 46.800, 46.801,
46.802, 46.803, 46.804, 46.805, 46.806, 46.807, 46.808,
46.809, 46.810, 46.811, 46.812, 46.813, 46.814, 46.815,
46.816, 46.817, 46.818, 46.819, 46.820, 46.821, 46.822,
46.823, 46.824, 46.825, 46.826, 46.827, 46.828, 46.829,
46.830, 46.831, 46.832, 46.833, 46.834, 46.835, 46.836,
46.837, 46.838, 47.3, 47.4, 47.9, 47.10, 47.11, 47.12,
47.13, 47.14, 47.15, 47.16, 47.17, 47.18, 47.19, 47.20,
47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.27, 47.29, 47.30,
47.31, 47.32, 47.36, 47.37, 47.38, 47.39, 47.41, 47.42,
47.43, 47.44, 47.45, 48.1, 48.2, 48.3, 48.5, 48.6, 48.7,
48.8, 48.9, 48.10, 48.11, 48.12, 48.13, 48.14, 48.15,
48.17, 48.18, 48.19, 48.20, 48.21, 48.22, 48.24, 48.28,
48.29, 48.30, 48.31, 48.32, 48.33, 48.34, 48.35, 48.38,
48.39, 48.40, 48.41, 48.42, 48.43, 48.44, 48.45, 48.46,
48.49, 48.50, 48.51, 48.52, 48.53, 48.54, 48.55, 48.56,
48.57, 48.58, 48.59, 48.60, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65,
48.67, 48.68, 50.6, 50.7, 50.9, 50.10, 50.14, 50.15, 50.16,
50.17, 50.18, 50.21, 50.23, 50.24, 50.25, 50.26, 50.27,
50.28, 50.29, 50.30, 50.31, 50.32, 50.33, 50.34, 50.35,
50.36, 50.37, 50.38, 50.159, 50.160, 50.161, 50.162,
50.163, 50.164, 50.165, 50.166, 50.167, 50.168, 50.169,
50.170, 50.171, 50.172, 50.173, 50.174, 50.175, 50.176,
50.177, 50.178, 50.179, 50.180, 50.181, 50.182, 50.183,
50.184, 50.185, 50.186, 50.187, 50.188, 51.5, 51.12, 51.18,
51.19, 51.20, 51.24, 51.26, 51.29, 51.32, 51.33, 51.34,
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.40, 51.41, 51.42,
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.48, 51.49, 51.50, 51.51,
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.58, 51.59,
51.60, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.67,
51.68, 51.69, 51.70, 51.71, 51.72, 51.73, 51.77, 51.79,
51.80, 51.81, 51.82, 51.83, 51.84, 51.88, 51.89, 51.90,
51.91, 51.93, 51.94, 51.95, 51.96, 51.97, 51.98, 51.99,
51.100, 51.101, 51.102, 51.103, 51.104, 51.105, 51.106,
51.107, 51.108, 51.109, 51.110, 51.111, 51.112, 51.113,
51.114, 51.159, 51.160, 51.161, 51.162, 51.163, 51.164,
51.165, 51.166, 51.167, 51.168, 51.169, 51.170, 51.171,
51.172, 51.173, 51.174, 51.175, 51.176, 52.4, 52.5, 52.6,
52.7, 52.9, 52.10, 52.15, 52.19, 52.20, 52.21, 52.22, 52.23,
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.28, 52.29, 52.30, 52.31,
52.32, 52.33, 52.34, 52.35, 52.36, 52.37, 52.38, 52.39,
52.40, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47,
52.48, 52.49, 52.50, 52.51, 52.52, 52.53, 52.54, 52.55,
52.56, 52.57, 52.58, 52.59, 52.60, 52.61, 52.62, 52.63,
52.64, 52.70, 52.71, 52.72, 53.3, 53.4, 53.5, 53.11, 53.13,
53.15, 53.16, 53.17, 53.18, 53.19, 53.20, 53.21, 53.22,
53.23, 53.24, 53.25, 53.26, 53.28, 53.29, 53.30, 53.31,
53.32, 53.33, 53.34, 53.35, 53.36, 53.37, 53.38, 53.40,
53.41, 53.42, 53.43, 53.44, 53.45, 53.46, 53.47, 53.48,
53.49, 53.50, 54.2, 54.3, 54.11, 54.12, 54.13, 54.14,
54.15, 54.16, 54.18, 54.19, 54.21, 54.22, 54.23, 54.24,
54.25, 54.26, 54.27, 54.28, 54.29, 54.30, 54.31, 54.32,
54.34, 54.35, 54.36, 54.37, 54.38, 54.39, 54.40, 54.41,
54.42, 54.43, 54.44, 54.45, 55.1, 55.3, 55.4, 55.7, 55.15,
55.19, 55.20, 55.26, 55.27, 55.29, 55.30, 55.31, 55.32,
55.33, 55.34, 55.35, 55.36, 55.37, 55.38, 55.39, 55.41,
55.42, 55.43, 55.44, 55.45, 55.46, 55.47, 55.48, 55.49,
55.50, 55.51, 55.52, 55.53, 55.54, 55.59, 55.60, 55.62,
55.63, 55.64, 55.65, 55.66, 55.67, 55.68, 55.69, 55.70,
55.71, 55.72, 55.73, 55.74, 55.75, 55.76, 55.77, 55.78,
55.79, 55.80, 55.81, 55.82, 55.83, 55.84, 55.88, 55.91,
55.93, 55.94, 55.95, 55.100, 55.110, 55.111, 55.112, 55.113,
55.114, 55.115, 55.117, 55.118, 55.119, 55.120, 55.121,
55.123, 55.138, 55.161, 55.168, 55.176, 55.177, 55.364,
55.365, 55.366, 55.367, 55.368, 55.371, 55.372, 55.498,
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55.499, 55.500, 55.501, 55.502, 55.503, 55.504, 55.505,
55.506, 55.507, 55.508, 55.509, 55.510, 55.511, 55.512,
55.513, 55.517, 55.518, 55.519, 55.520, 55.521, 55.522,
55.523, 55.524, 55.525, 55.526, 55.527, 55.528, 55.529,
55.530, 55.531, 55.532, 55.533, 55.534, 55.535, 55.536,
55.537, 55.538, 55.539, 55.540, 55.541, 55.542, 55.543,
55.544, 55.545, 55.546, 55.547, 55.548, 55.549, 55.550,
55.551, 55.552, 55.553, 55.554, 55.555, 55.556, 55.557,
55.566, 55.572, 55.573, 55.574, 55.575, 55.576, 55.577,
55.578, 55.579, 55.580, 55.581, 55.582, 55.583, 55.584,
55.585, 55.586, 55.587, 55.588, 77.2, 77.11, 77.12, 77.16,
77.18, 78.3, 78.8, 78.15, 78.17, 78.18, 78.19, 78.20, 78.21,
78.22, 78.23, 78.24, 78.25, 78.26, 78.27, 78.28, 78.29,
78.30, 78.31, 78.32, 78.33, 78.34, 78.35, 78.36, 78.37,
78.38, 78.39, 78.40, 78.41, 78.42, 78.43, 78.44, 78.49,
78.50, 78.51, 78.52, 78.53, 78.54, 78.55, 78.57, 78.58,
78.59, 78.60, 78.61, 78.62, 78.63, 78.64, 78.65, 78.66,
78.67, 78.68, 78.69, 78.70, 80.10, 80.11, 80.13,
80.14 – част (21,161 дка), 80.15 – част (1,148 дка),
98.3 – част (15,880 дка), 100.1, 100.2, 100.3, 100.4,
100.5, 100.6, 100.7, 100.8, 100.9, 100.10, 100.11, 100.12,
100.13, 100.14, 100.15, 100.16, 100.17, 100.18, 100.19,
100.20, 100.21, 100.22, 100.23, 100.24, 100.25, 100.26,
100.27, 102.1, 102.2, 102.3, 102.4, 102.5, 105.1, 105.2,
105.3, 105.4, 105.5, 105.6, 105.7, 105.8, 105.9, 506.12,
506.28, 506.36, 506.38, 506.70, 506.100, 506.101,
506.107, 506.108, 506.110, 506.118, 506.122, 506.123,
506.124, 506.125, 506.126, 506.131, 506.133, 506.139,
506.153, 506.159, 506.261, 506.264, 506.265, 506.311,
506.375, 506.377, 506.399, 506.400, 506.433, 506.435,
506.436, 506.437, 506.568, 506.569, 506.570, 506.571,
506.572, 506.573, 506.574, 506.575, 506.577, 506.578,
506.579, 506.581, 506.582, 506.583, 506.584, 506.585,
506.586, към 20.ХІ.2008 г. съгласно кадастрална
та карта за землището на гр. Шабла, ЕКАТТЕ
83017, община Шабла, област Добрич, одобрена
със Заповед № РД-18-25 от 29.ІІІ.2008 г. на изпъл
нителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с обща площ 20 172,310 дка.
5. В границите на защитена зона „Шаблен
ски езерен комплекс“ с идентификационен код
BG0000156 се включват морски пространства с
обща площ 6,448 кв. км.
6. Пълният опис на координатите на точките,
определящи границата на защитена зона „Шаблен
ски езерен комплекс“, с идентификационен код
BG0000156, координатните регистри на частите
от имотите по т. 4 и координатният регистър на
точките, описващи линията, ограничаваща откъм
морето морските пространства, включени в защи
тената зона, се съхраняват и са на разположение
в МОСВ и РИОСВ – Варна.
7. В границите на защитената зона се забранява:
7.1. премахването на характеристики на ланд
шафта (синори, единични и групи дървета) при
ползването на земеделските земи като такива;
7.2. залесяването на ливади, пасища и мера,
както и превръщането им в обработваеми земи
и трайни насаждения;
7.3. използването на пестициди и минерални
торове в пасища и ливади;
7.4. промяната на предназначението и/или
начина на трайно ползване на ливади, паси
ща, поляни, мера, мочурища, водоеми, водни
течения, пясъчни дюни в селскостопанския и
горския фонд, с изключение на случаите, при
които промяната е свързана със: изграждане на
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пречиствателни станции за питейни и отпадъчни
води, на съоръжения за третиране на отпадъци,
на съоръжения за укрепване на свлачища; пъти
ща и други елементи (обекти) на техническата
инфраструктура; реализиране на други планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения,
за които към датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ има завършена процедура
по реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда и/или чл. 31 от Закона за биоло
гичното разнообразие;
7.5. разкриването на кариери;
7.6. изграждането на голф игрища, фотовол
таични инсталации и вятърни генератори за
производство на електроенергия с изключение на
случаите, при които към датата на обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“ има завърше
на процедура по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и/или чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие;
7.7. заустването на отпадъчни и минерални
води в Шабленска тузла;
7.8. паленето на масивите с водна и влаго
любива растителност, както и отстраняване на
водна и влаголюбива растителност в Шабленска
тузла освен за поддържане на местообитанията
и видовете, предмет на опазване.
8. Защитените територии, обявени по реда на
Закона за защитените територии, попадащи в
границите на защитена зона „Шабленски езерен
комплекс“, с идентификационен код BG0000156
запазват стат у та, категори ята, г раниците и
режимите си на опазване. Горното не отменя
прилагането на забраните и ограниченията по
тази заповед за тези територии.
9. В срок до две години от влизане в сила на
заповедта РИОСВ – Варна, да предприеме необ
ходимите действия по отразяване на защитената
зона в кадастралната карта и кадастралните
регистри за съответните землища.
10. Защитена зона „Шабленски езерен ком
плекс“ с идентификационен код BG0000156 да се
впише в регистрите на защитените зони, водени
в МОСВ и РИОСВ – Варна.
11. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпо
редби от Закона за биологичното разнообразие.
12. Заповедта влиза в сила от обнародването
є в „Държавен вестник“.
13. Заповедта не подлежи на обжалване.
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За министър: Е. Манева

ЗАПОВЕД № РД-282
от 16 март 2010 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 17 от Закона за биологич
ното разнообразие и т. 1 от Решение № 802 на
Министерския съвет от 4.ХІІ.2007 г. (ДВ, бр. 107
от 2007 г.) нареждам:
1. Обявявам защитена зона „Рупите“ с иден
тификационен код BG0002098 в землищата на
с. Богородица, с. Долно Спанчево, с. Дрангово,
с. Генерал Тодоров, с. Кромидово, с. Кулата,
с. Кърналово, с. Марикостиново, с. Марино поле,
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с. Митино, с. Рибник, с. Рупите, с. Старчево,
с. Тополница, с. Чучулигово, община Петрич,
област Благоевград, с. Вълково, с. Дамяница,
с. Кръстилци, с. Лешница, с. Лебница, с. Левуново,
с. Ново Делчево, с. Ново Ходжово, с. Поленица,
гр. Сандански и с. Струма, община Сандански,
област Благоевград, с обща площ 88 353,982 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
„Рупите“ с идентификационен код BG0002098 са
следните видове птици:
2.1. видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за
биологичното разнообразие:
Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Земе
родно рибарче (Alcedo atthis), Планински ке
клик (Alectoris graeca), Полска бъбрица (Anthus
campestris), Царски орел (Aquila heliaca), Малък
креслив орел (Aquila pomarina), Червена чапла
(Ardea purpurea), Гривеста чапла (Ardeola ralloides),
Голям воден бик (Botaurus stellaris), Бухал (Bubo
bubo), Турилик (Burhinus oedicnemus), Белоопашат
мишелов (Buteo rufinus), Късопръста чучулига
(Calandrella brachydactyla), Кoзодой (Caprimulgus
europaeus), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus),
Бял щъркел (Ciconia ciconia), Черен щъркел (Ciconia
nigra), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков
блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus
cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Лива
ден блатар (Circus pygargus), Синявица (Coracias
garrulus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Среден
пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски
пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Голяма бяла
чапла (Egretta alba), Малка бяла чапла (Egretta
garzetta), Градинска овесарка (Emberiza hortulana),
Ловен сокол (Falco cherrug), Сoкол скитник (Falco
peregrinus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus),
Сив жерав (Grus grus), Мoрски орел (Haliaeetus
albicilla), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Голям
маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), Ма
лък воден бик (Ixobrychus minutus), Червеногърба
сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius
minor), Белочела сврачка (Lanius nubicus), Горска
чучулига (Lullula arborea), Дебелоклюна чучули
га (Melanocorypha calandra), Египетски лешояд
(Neophron percnopterus), Нощна чапла (Nycticorax
nycticorax), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus),
Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Осояд
(Pernis apivorus), Малък корморан (Phalacrocorax
pygmeus), Бойник (Philomachus pugnax), Сив къл
вач (Picus canus), Лопатарка (Platalea leucorodia),
Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Голяма пъст
рушка (Porzana porzana), Саблеклюн (Recurvirostra
avosetta), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria),
Малък горски водобегач (Tringa glareola);
2.2. видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за
биологичното разнообразие:
Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък яс
треб (Accipiter nisus), Късокрил кюкавец (Actitis
hypoleucos), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos),
Лятно бърне (Anas querquedula), Сива чапла (Ardea
cinerea), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Ре
чен дъждосвирец (Charadrius dubius), Сoкол орко
(Falco subbuteo), Черношипа ветрушка (Керке
нез) (Falco tinnunculus), Зеленоножка (Gallinula
chloropus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans),
Речна чайка (Larus ridibundus), Пчелояд (Merops
apiaster), Голям корморан (Phalacrocorax carbo),
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Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Голям горски
водобегач (Tringa ochropus), Обикновена калуге
рица (Vanellus vanellus).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на местообитанията
на посочените в т. 2 видове птици за постигане на
тяхното благоприятно природозащитно състояние;
3.2. възстановяване на местообитания на видове
птици по т. 2, за които е необходимо подобряване
на природозащитното им състояние.
4. В границите на защитена зона „Рупите“ с
идентификационен код BG0002098 се включват
поземлени имоти с номера, както следва:
4.1. имоти с номера 000042, 002040, 002041,
002042, 002043, 002044, 002045, 002046, 002047,
002048, 002049, 002050, 002051, 002052, 002053,
002054, 002055, 002056, 002057 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Богородица, ЕКАТТЕ 66322, община Петрич,
област Благоевград, към 10.ХІІ.2008 г. с обща
площ 46,958 дка;
4.2. имоти с номера 000001, 000002, 000003,
000004, 000006, 000007, 000008, 000009, 000013,
000023, 000024, 000025, 000026, 000027, 000028,
000029, 000030, 000031, 000032, 000033, 000034,
000035, 000058, 000073, 000074, 000075, 000078,
000079, 000080, 000081, 000082, 000084, 000086,
0 0 0 0 89 – ч а с т (5, 639 д к а), 0 0 0 0 9 0 , 0 0 010 3,
000109 – част (0,700 дка), 000112, 000115, 000116,
000117, 000118, 000119, 000121, 000122, 000123,
000125, 000126, 000127, 000128, 000129, 000130,
000131, 000132, 000136, 000138, 000140, 000141,
000142, 000144, 000145, 000146, 000147, 000152,
000153, 000158, 000159, 000161, 000162, 000163,
000164, 000165, 000166, 000167, 000168, 000169,
000170, 000171, 000175, 000176, 000177, 000178,
000179, 000192, 000193, 000194, 000195, 000196,
000198, 000199, 000201, 000202, 000203, 000217,
000219, 000220, 000221, 000222 – част (13,266 дка),
000223, 000225, 000226, 000227, 000228, 000233,
000234, 000235, 000236, 000237, 000240, 000241,
000249, 000250, 000251, 000255, 000256, 000257,
000264, 000265, 000266, 000267, 000273, 000274,
000281, 000282, 000284, 000343, 001001, 001002,
001003, 002001, 002002, 002003, 002004, 002005,
002006, 002007, 002008, 002009, 002010, 002011,
002012, 002013, 002014, 002015, 002016, 003001,
003002, 003003, 003004, 003005, 003007, 003008,
003009, 003010, 003011, 003012, 003013, 003014,
003015, 003016, 003017, 003018, 003019, 003020,
003021, 003022, 003023, 003024, 003025, 003026,
003027, 004001, 004002, 004003, 004004, 004005,
004006, 004007, 004008, 004009, 004010, 005001,
005002, 005003, 005004, 005005, 005006, 005007,
005008, 005009, 005010, 005011, 006001, 006002,
006003, 006004, 006005, 007001, 007002, 007003,
007004, 007005, 007006, 014001, 014002, 014003,
014004, 014005, 014006, 014007, 014008, 015002,
015003, 015004, 015005, 016001, 016002, 016003,
016004, 016005, 016006, 017001, 018001, 019001,
019002, 019003, 019004, 019005, 019006, 019007,
019008, 019009, 019010, 019011, 019012, 019013,
020001, 020002, 020003, 021001, 021002, 022001,
023001, 024001, 026001, 026002, 026003, 026004,
026005, 026006, 026007, 026008, 026009, 026010,
026011, 026012, 026013, 026014, 026015, 033001,
034001, 034002, 034003, 034004, 034005, 034006,
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034007, 034008, 034009, 034010, 034011, 034013,
034014, 034015, 034016, 034017, 034018, 034019,
034020, 034021, 034022, 034023, 034024, 034025,
034026, 034027, 034028, 034029, 034030, 034031,
043001, 043002, 043003, 043004, 043005, 043006,
043007, 044001, 044002, 044003, 044004, 045001,
045002, 045004, 045005, 045006, 045008, 045012,
045013, 045014, 045016, 045017, 046001, 046002,
047001, 047002, 047004, 047005, 047006, 048003,
048004, 048005, 049001, 049002, 049003, 049004,
049005, 049006, 061002, 061003, 061004, 061005,
061006, 061007, 061008, 061009, 061010, 061011, 061012,
069001, 069002, 069003, 069004, 070002, 070005,
070006, 070007, 070008, 070009, 070010, 070011,
071001, 071002, 071003, 071004, 072001, 073001,
073002, 073003, 074001, 074002, 074003, 074004,
074005, 074006, 074007, 074008, 074009, 074010,
074011, 074012, 074013, 074014, 074015, 074016, 074018,
074019, 074020, 075001, 075002, 076001, 076002,
076003, 076004, 076006, 076007, 076008, 077002,
077003, 077004, 077005, 077006, 077007, 077008,
077009, 077010, 077011, 077012, 077013, 077014,
077015, 077016, 077017, 078001, 078002, 078003,
078004, 078005, 078006, 078007, 078008, 078009,
078010, 078011, 078012, 078013, 078014, 078015,
078016, 078017, 079001, 079002, 079003, 079004,
080001, 080002, 080003, 080004, 080005, 080006,
080007, 080008, 080009, 080010, 081001, 081002,
081005, 081006, 081007, 081008, 081009, 081010,
081011, 081012, 081013, 081014, 081015, 081016, 081017,
081020, 081021, 081022, 081023, 081024, 081025, 081026,
082001, 082002, 082003, 082004, 082005, 082006,
082007, 082008, 082009, 082010, 082011, 082012,
082013, 086001, 086002, 086003, 087001, 087002,
087003, 087004, 087005, 087006, 088001, 088002,
088003, 088004, 088005, 088007, 088008, 088009,
088010, 088011, 088012, 090001, 090002, 090003,
090004, 090005, 090006, 090007, 090008, 091001,
091002, 091003, 091004, 091005, 091006, 091007,
091008, 091009, 091010, 092001 съгласно картата
на възстановената собственост за землището
на с. Долно Спанчево, ЕКАТТЕ 22842, община
Петрич, област Благоевград, към 10.ХІІ.2008 г.
с обща площ 3977,152 дка;
4.3. имоти с номера 000033, 000034, 000035,
000036, 000037, 000038, 000039, 000040, 000041,
000042, 000043, 000044, 000045, 000046, 000047,
000048, 000050, 000051, 000052, 000053, 000054,
000055, 000056, 000057, 000058, 000059, 000060,
000061, 000062, 000063, 000064, 000065, 000066,
000067, 000068, 000069, 000070 – част (0,695 дка),
000071, 000072, 000073, 000074, 000075, 000076,
000077 – част (0,503 дка), 000097, 000131, 000175,
000176, 000177, 000180, 000181, 000182, 000183,
000184, 000187, 000188, 000189, 000190, 000192,
000194, 000195, 000196, 000197, 000198, 000199,
000200, 000201, 000202, 000203, 000204, 000205,
000206, 000207, 000208, 000209, 000210, 000212,
000213, 000214, 000215, 000216, 000217, 000218,
000219, 000220, 000221, 000222, 000223, 000226,
000228, 000229, 000230, 000231, 000232, 000233,
000234, 000235, 000236, 000237, 000238, 000249,
000250, 000251, 000263, 000282 – част (2,580 дка),
000284, 000285, 000286, 000287, 000288, 000289,
000290, 000291, 000292, 000293, 000294, 000295,
000296, 000297, 000298, 000299, 000300, 000301,
000302, 000303, 000304, 000305, 000306, 000307,
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000308, 000309, 000310 – част (7,984 дка), 000311,
000312, 000313, 000314, 000315, 000316, 000317,
000318, 000319, 000320, 000324, 000325, 000326,
000327, 000328, 000329, 000330, 000331, 000332,
000333, 000334, 000335, 000336, 000338, 000354,
000366, 000393, 000395, 000402, 000404, 000405,
000407, 000415, 000418, 000428, 000429, 000439,
000440, 000441, 000442, 000443, 000444, 000445,
000473, 000509, 000510, 000511, 000617, 000618,
000619, 000620, 000621, 000622, 000623, 000624,
000626, 000627, 000628, 000630, 000631, 000632,
000633, 000634, 000635, 000636, 000637, 000638,
000639, 000640, 000641, 000642, 000643, 000644,
000645, 000646, 000647, 000648, 000650, 002001,
002003, 002004, 002005, 003001, 003002, 003003,
003004, 004001, 004002, 004003, 004004, 005001,
005002, 005003, 005004, 005005, 005006, 005007,
005008, 005009, 005011, 005012, 005013, 005014,
005015, 005016, 005017, 014001, 014002, 015001, 015002,
016001, 016003, 016004, 016005, 016006, 016007, 016008,
016009, 016010, 016011, 016012, 016013, 016014, 016015,
016016, 016017, 016018, 016019, 016020, 016021, 016022,
016023, 016024, 016025, 016026, 016027, 016028, 016029,
016030, 016031, 016032, 016033, 016034, 016035, 016036,
016037, 016038, 016039, 016040, 016041, 016042, 016043,
016044, 016045, 016046, 016047, 016048, 016049, 016050,
016051, 016052, 016053, 016054, 016055, 016056, 016057,
016058, 016059, 016060, 016061, 016062, 016064, 016065,
016066, 016067, 016069, 016070, 016071, 016072, 016073,
016074, 016075, 016076, 016077, 016078, 016079, 016080,
016081, 016082, 016083, 017001, 017002, 018001, 018002,
019001, 019003, 019004, 019005, 019006, 019007,
019008, 019009, 019010, 019011, 019012, 019013, 019014,
019015, 019016, 019017, 019018, 019019, 019020, 019021,
019022, 019023, 019024, 019025, 021002, 021003,
021004, 021005, 021006, 021007, 021008, 021009,
021010, 021011, 021012, 021013, 021014, 021015, 021016,
021017, 021018, 021019, 021020, 021021, 021022, 021023,
021024, 021025, 021026, 021027, 021028, 021029, 021030,
021031, 021032, 021033, 021034, 021035, 021036, 021037,
021038, 021039, 021040, 021041, 021042, 021043, 021044,
021045, 021046, 021047, 021048, 021049, 029001, 029002,
029003, 030002, 030004, 030005, 030006, 030007,
030008, 030009, 030010, 030011, 030012, 030013,
030014, 031001, 031002, 031003, 031004, 032001,
032002, 032003, 032004, 032005, съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Дрангово, ЕК АТТЕ 23563, община Петрич,
област Благоевград, към 10.XII.2008 г. с обща
площ 5210,301 дка;
4.4. имоти с номера 000060, 000061, 000062,
0 0 0 063, 0 0 0 065, 0 0 0 066, 0 0 0 068 – част (3,560
дка), 000069, 000070, 000071, 000072, 000074,
000075, 000084, 000085, 000086, 000087, 000090,
000091, 000092, 000093, 000094, 000095, 000096,
000098, 000099, 000100, 000101, 000102, 000103,
000104, 000105, 000106, 000107, 000112, 000113,
000114, 000115, 000116, 000172, 000174, 000175,
000177, 000189 – част (20,407 дка), 000201, 000202,
000203, 000204, 000207 – част (0,845 дка), 000215,
000216, 000217, 000218, 000219, 000220, 000221,
000224, 000225, 000226, 000227, 000229, 000231,
000236, 000237, 000244, 000250, 000251, 000255,
000256, 000259, 000260, 000261, 000262, 000263,
000264, 000265, 000267, 000268, 000269, 000270,
000271, 000274, 000275, 000278, 000280, 000303,
000364, 000369, 000370, 000375, 000376, 000378,
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000379, 000380, 000381, 000382 – част (7,375 дка),
000384 – част (3,974 дка), 000386, 000387, 000388,
000401, 000402, 000407, 000409, 000410, 000413,
000414, 000415, 000416, 000417, 000418, 000419,
000422, 000424, 000425, 000426, 000427, 000428,
000429, 000430, 000431, 000432, 000433, 000434,
000437, 000438, 000439, 000440, 000441, 000442,
000443, 000444, 000448, 000451, 000453, 000455,
000456, 000458, 000459, 000460, 000462, 000465,
000468, 000469, 000470, 000472, 000473, 000476,
000477, 000478, 000479, 000480, 000481, 000482,
000483, 000484, 000485, 000486, 000487, 000488,
000489, 000490, 000491, 000492, 000493, 000494,
000495, 000496, 000497, 000498, 000499, 000500,
000501, 000502, 000503, 000504, 000505, 000506,
000507, 000508, 000509, 000510, 000511, 000512,
000513, 000514, 000515, 000516, 000517, 000518,
000519, 000520, 001001, 001002, 001003, 001004,
001005, 001006, 001007, 001008, 001009, 002001,
002002, 002003, 002004, 002005, 002006, 002007,
002008, 002009, 002010, 002011, 002012, 002013,
002014, 002015, 002016, 002017, 002018, 002019,
002020, 002021, 003001, 003002, 003003, 004001,
004002, 004003, 004004, 004005, 005001, 005002,
005003, 005004, 005005, 005006, 005007, 005008,
005009, 005011, 005012, 005013, 005014, 005015,
006001, 006002, 006003, 007001, 007002, 007003,
007004, 008001, 008002, 009001, 009002, 010001,
010002, 010003, 010004, 010005, 010006, 010007,
010008, 010009, 010010, 010011, 010012, 010013,
010014, 010015, 010017, 010018, 010019, 011001, 011005,
011006, 011007, 011008, 011009, 011010, 011017, 011018,
011019, 011020, 011021, 011022, 011023, 011024, 011025,
012001, 012003, 012004, 012005, 012006, 012007,
012008, 012009, 012010, 012011, 012012, 012013,
012014, 012015, 012016, 012017, 012018, 012019, 012020,
012021, 012022, 012023, 012024, 012025, 013001,
013002, 013003, 013028, 013029, 022001, 022002,
022003, 022004, 022005, 023001, 023002, 023003,
024001, 026001, 027002, 027003, 027004, 027005,
027006, 027007, 027008, 028001, 028002, 028003,
028004, 028005, 028006, 028007, 028008, 028009,
028010, 028011, 028012, 028013, 028014, 028015,
028016, 028017, 028018, 028019, 028020, 028021,
028022, 028023, 028024, 028025, 028026, 028027,
028028, 028029, 028030, 028031, 028032, 028033,
028034, 028035, 028036, 028037, 028038, 028039,
028040, 028041, 028042, 028043, 028044, 028045,
028046, 029001, 029002, 029003, 029004, 029005,
029006, 029007, 029008, 029009, 029010, 029011,
029012, 029013, 029014, 029015, 029016, 029017,
029018, 029019, 029020, 029021, 029022, 029023,
029024, 029025, 029026, 029027, 029028, 029029,
029030, 030001, 030002, 030003, 030004, 030005,
030006, 030007, 030008, 030009, 030010, 030011,
030012, 030013, 030014, 030015, 030016, 030017,
031002, 031003, 031004, 031005, 031007, 031008,
031009, 046001, 046002, 046003, 047002, 047003,
047004, 047008, 047009, 047010, 047011, 047012,
047013, 047014, 047015, 047016, 047017, 047018, 047019,
047020, 047021, 047022, 047023, 047024, 047025,
047026, 047027, 047028, 047029, 047030, 047031,
047033, 047034, 047037, 047038, 049001, 049002,
060001, 060002, 060003, 060004, 060005, 060006,
060007, 060008, 060009, 061001, 061002, 061003,
061004, 061005, 061006, 061007, 061008, 061009, 061010,
061011, 061012, 061013, 061014, 061015, 061016, 061017,
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061018, 061019, 061020, 061021, 061022, 061023, 061024,
061025, 061026, 061027, 061028, 061029, 061030, 061031,
061032, 061033, 061034, 061035, 061036, 061037, 061038,
061039, 061040, 061042, 061043, 061045, 061046, 061047,
061048, 061049, 062001, 062002, 062003, 062004,
062005, 062006, 062007, 062008, 062009, 062010,
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Генерал Тодоров, ЕКАТТЕ
58390, община Петрич, област Благоевград, към
10.XII.2008 г. с обща площ 5025,980 дка;
4.5. имоти с номера 000182 – част (0,494 дка),
000269 – част (3,584 дка), 000287 – част (3,585 дка),
000288, 000289 – част (2,042 дка), 057002, 057003,
057004, 057005, 057006, 057007, 057008, 058001,
058002, 058003, 058004, 058005, 058006, 058008,
058009, 058010, 058011, 058012, 059001, 059003,
059004, 059005, 059006, 059007, 060001, 060002,
060003, 075001 – част (15,713 дка), 077001, съгласно
картата на възстановената собственост за земли
щето на с. Кромидово, ЕКАТТЕ 39935, община
Петрич, област Благоевград, към 10.ХІІ.2008 г.
с обща площ 204,448 дка;
4.6. имоти с номера 000002, 000003, 000022,
000025, 000036, 000037, 000038, 000058, 000078,
000084, 000150, 000154, 000160, 000161, 000180,
000184, 000187, 000190, 000191, 000192, 000193,
000214, 000215, 000217, 000218, 000219, 000223,
000224, 000225, 000226, 000227, 000230, 000231,
000240, 000243, 000244, 000252, 000253, 000272,
000273, 000274, 000275, 000276, 000277, 000279,
000280, 000282, 000283, 000284, 000285, 000286,
000287, 000294, 000296, 000297, 000298, 000299,
000300, 000301, 000302, 000307, 000308, 000311,
000314, 000315, 000319, 000351, 000352, 000353,
000354, 000355, 000356, 000357, 000363, 000364,
000365, 000366, 000463, 000464, 000467, 000468,
000469, 000470, 000471, 000472, 000473, 000480 – част
(35,445 дка), 006002, 006003, 006004, 006005, 006023,
006024, 006034, 006035, 009001, 009003, 009004,
009005, 009006, 009007, 009008, 009009, 009010,
009011, 009012, 009013, 009014, 009015, 009016,
009017, 009018, 009019, 020001, 020002, 020003,
020004, 020005, 020006, 020007, 020008, 020009,
020010, 020011, 020012, 020013, 020014, 020015,
021001, 021002, 021003, 022001, 022002, 022003,
022004, 022005, 022006, 022007, 022008, 022009,
022010, 022011, 022012, 022013, 022014, 022015,
022016, 022017, 022018, 022019, 022020, 022021,
022022, 022023, 022024, 022025, 022026, 022027,
022028, 022029, 022030, 022031, 022032, 022033,
022034, 022036, 022037, 022038, 022039, 022048,
022049, 022050, 022051, 022052, 022053, 022054,
022059, 022060, 022061, 022062, 022063, 022066,
037001, 037002, 037003, 037004, 037005, 037006,
037007, 037008, 037009, 037010, 037011, 037012,
037013, 037014, 037015, 037016, 037017, 037018, 037019,
038001, 038002, 038003, 038004, 038005, 038007,
038008, 038009, 038011, 038012, 038014, 039001,
039002, 039003, 039004, 039005, 039006, 039007,
039008, 039009, 039010, 039011, 039012, 039013,
039014, 039015, 039016, 039017, 039018, 039019, 039021,
039022, 039023, 039026, 040001, 040002, 040003,
040004, 040005, 040006, 040007, 040008, 040009,
040010, 040011, 040012, 040013, 040014, 040015,
040016, 040017, 040018, 040019, 040020, 040021,
040022, 040023, 040024, 040025, 040026, 040027,
040028, 040029, 040030, 040031, 041001, 041002,
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041003, 041004, 041005, 041006, 041007, 041018,
042001, 042002, 042003, 042004, 042005, 042006,
042007, 042008, 042009, 042010, 042011, 042012,
042013, 043001, 043002, 043003, 043004, 043005,
043006, 043007, 043008, 043009, 043010, 043011,
043012, 043013, 043014, 043015, 043016, 043017, 043018,
043019, 043020, 043021, 043022, 043023, 043025,
043027, 044001, 044002, 044003, 044004, 044005,
044006, 044007, 044008, 044009, 044010, 044011,
044012, 044013, 044014, 044015, 044016, 044017,
044018, 044019, 044020, 044021, 044022, 044023,
044024, 044025, 045001, 045002, 045003, 045004,
045005, 045006, 045007, 045008, 045011, 045012,
045013, 045014, 045015, 045016, 045017, 045018, 045019,
045020, 045022, 045023, 045024, 045025, 045026,
045027, 062001, 062002, 062003, 062004, 062005,
062006, 062007, 062008, 062009, 062010, 062011,
062012, 062013, 062014, 062015, 062016, 062017,
062018, 062019, 062020, 062021, 062022, 062023,
062024, 062026, 062027, 062028, 062029, 062030,
062043, 062044, 063001, 063002, 063003, 063004,
063005, 063006, 063007, 063008, 063009, 063010,
063011, 063012, 063013, 063014, 063015, 063016,
063017, 063018, 063019, 063020, 063021, 063022,
063023, 063024, 063025, 063026, 063027, 063028,
063029, 064001, 064002, 064003, 064004, 064005,
064006, 064007, 064008, 064009, 064010, 064011,
064012, 064013, 064014, 064015, 064016, 064017,
064018, 064019, 065001, 065002, 065003, 065004,
065005, 065006, 065007, 065008, 065009, 065010,
065011, 065012, 065013, 065014, 066001, 066002,
066003, 066004, 066005, 066007, 066008, 066009,
066010, 066011, 066012, 066013, 066014, 066015,
066016, 067001, 067002, 067003, 067004, 067005,
067006, 067007, 067008, 067009, 067010, 067011,
067012, 067013, 067014, 067015, 067016, 067018,
067019, 067020, 067021, 067022, 067023, 067025,
067026, 067027, 067028, 067029, 067030, 067031,
067032, 067033, 067034, 067035, 068001, 068002,
068003, 068004, 068005, 068006, 068007, 068008,
068009, 068010, 068011, 068012, 068013, 068014,
068015, 068016, 068017, 068018, 068019, 068020,
068021, 069001, 069002, 069003, 069004, 069005,
069006, 069007, 069008, 069009, 069010, 069011,
069012, 069013, 069014, 069015, 069016, 069017,
069018, 069019, 069021, 069022, 070001, 070002,
070003, 070004, 070005, 070007, 070008, 070009,
070010, 070011, 070012, 070013, 070014, 070015,
070016, 070017, 070018, 070019, 070020, 070021,
070022, 070023, 070024, 070025, 070026, 070027,
070028, 070029, 070030, 070031, 070032, 070033,
070034, 070035, 070036, 070037, 070038, 070039,
070040, 070041, 070042, 070043, 070044, 070045,
070046, 070047, 070048, 070049, 070050, 070051,
070052, 070053, 070054, 070055, 070056, 070057,
070058, 070059, 070060, 070061, 070062, 070063,
070064, 070065, 070066, 070068, 071001, 071002,
071003, 071004, 071005, 071006, 071007, 071008,
071009, 071010, 071011, 071012, 071013, 071014, 071015,
071016, 071017, 071018, 071019, 071020, 071021, 071022,
071023, 071024, 071025, 071026, 071027, 071028, 071029,
071030, 071031, 071032, 071033, 071034, 071035, 071036,
071037, 071038, 072001, 072002, 072003, 072004,
072005, 072006, 072007, 072008, 072009, 072010,
072011, 072012, 072014, 072015, 072016, 072017,
072018, 072019, 072020, 072021, 072022, 072023,
072024, 073001, 073002, 073003, 073004, 073005,
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073006, 073007, 073008, 073009, 073010, 073011,
073012, 073013, 073014, 073015, 073016, 073017,
073018, 073019, 073020, 073021, 073022, 073023,
073024, 073025, 073026, 073027, 073028, 073029,
073030, 073031, 073032, 073033, 073034, 073035,
073036, 073037, 073038, 073039, 073040, 073041,
073045, 074001, 074002, 074003, 074004, 074005,
074006, 074007, 074008, 074009, 074010, 074011,
074012, 074013, 074014, 074015, 074016, 074017, 074020,
077001, 077002, 077003, 077004, 077005, 077006,
077007, 077008, 077009, 077010, 077011, 077012,
077013, 077017, 077018, 077019, 077020, 077021,
077022, 077023, 077024, 077025, 077026, 077027,
077030, 077031, 077032, 077033, 077034, 077035,
077036, 077037, 077038, 077039, 077040, 080002,
080004, 080005, 080006, 080007, 080008, 080009,
080010, 080011, 080013, 080014, 080015, 080016,
080017, 080018, 080019, 080020, 080021, 080022,
080023, 080024, 080025, 080026, 081001, 081002,
081003, 081004, 081005, 081007, 081009, 081010,
081011, 081012, 081013, 081014, 081015, 081016, 081017,
081018, 081019, 081020, 081021, 081022, 081023, 081024,
081025, 081026, 081027, 081028, 081029, 081030, 081031,
082001, 082002, 082003, 082004, 082005, 082006,
082007, 082008, 082009, 082010, 082011, 082012,
082013, 082014, 082015, 082016, 082017, 082018, 082019,
082020, 082021, 094001, 094002, 094003, 094004,
094005, 094006, 094007, 094008, 094009, 094010,
094011, 094012, 094013, 094014, 094015, 094016,
094017, 094018, 094019, 094020, 094021, 094022, съ
гласно картата на възстановената собственост за
землището на с. Кулата, ЕКАТТЕ 40539, община
Петрич, област Благоевград, към 10.ХІІ.2008 г. с
обща площ 3690,642 дка;
4.7. имоти с номера 000257, 000346, 000538,
000539, 000540, 100001, 100004, 100005, 100006,
100007, 100008, 100009, 100011, 100018, 100019,
100020, 100021, 100022, 100023, 100024, 100029,
100030, 100031, 100032, 100033, 100037, 100040,
100041, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006,
101010, 101011, 101012, 101013, 101014, 101015, 101016,
101017, 101018, 101019, 101021, съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Кърналово, ЕКАТТЕ 40912, община Петрич,
област Благоевград, към 10.ХІІ.2008 г. с обща
площ 119,637 дка;
4.8. имоти с номера 000219, 000221, 000224,
000228, 000279 – част (19,547 дка), 000289, 000300,
000302, 000303, 000304, 000305, 000306, 000307,
000308, 000309, 000310, 000311, 000312, 000313,
000314, 000315, 000316, 000317, 000318, 000319,
000335, 000336, 000337, 000338, 000340, 000341,
000342, 000344, 000346, 000347, 000348, 000349,
000350, 000351, 000352, 000353, 000354, 000355,
000356, 000363, 000366, 000367, 000368, 000369,
000370, 000373, 000374, 000375, 000376, 000377,
000378, 000379, 000380, 000382, 000383, 000384,
000385, 000386, 000387, 000388, 000389, 000390,
000391, 000392, 000393, 000396, 000397, 000408 – част
(3,283 дка), 000419, 000420, 000422, 000423, 000424,
000425, 000426, 000427, 000428, 000429 – част (2,457
дка), 000430 – част (6,349 дка), 000431, 000432,
000433 – част (2,341 дка), 000434, 000435, 000436,
000437, 000439, 000441, 000445 – част (0,897 дка),
000472, 000477, 000481, 000493, 000495, 000496,
000505, 000506, 000507, 000508, 000509, 000510,
000513, 000520, 000521, 000523, 000525, 000530,
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000532, 000533, 000534, 000535, 000536, 000537,
000538, 000539, 000540, 000541, 000542, 000543,
000544, 000545, 000546, 000547, 000549, 000553,
000554, 000555, 000556, 000557, 000558, 000563,
000575, 000576, 000577, 000578, 000579, 000612,
000613, 000617, 000618, 000627, 000629, 000630,
000632, 000634, 000640, 000641, 027001, 027002,
027003, 027004, 028001, 028002, 028003, 028004,
028006, 028007, 028008, 028009, 029001, 029002,
029003, 029004, 029005, 029006, 029007, 030001,
030002, 030003, 030004, 030005, 030006, 030007,
030008, 031001, 031002, 031003, 031004, 031005,
031006, 031007, 031008, 031009, 032001, 032002,
032003, 032004, 032005, 032006, 032007, 032008,
032009, 032010, 032011, 032012, 032013, 032014,
032015, 032016, 032017, 032018, 032019, 032020, 032021,
032022, 032023, 032024, 032025, 032026, 032027,
032028, 032029, 032030, 032031, 032032, 033001,
033002, 033003, 033004, 033005, 033006, 033007,
033008, 033009, 033010, 033011, 034001, 034002,
034003, 034004, 034005, 034006, 034007, 034010,
035003, 035004, 035005, 035006, 035008, 035009,
035010, 035011, 035012, 035013, 035015, 035016, 035017,
035018, 035019, 035020, 035021, 035022, 035023,
035024, 035026, 035027, 035028, 035029, 035030,
035031, 035032, 035033, 035034, 035035, 035036,
035037, 035038, 035039, 035040, 035041, 035042,
035043, 035044, 035045, 035046, 035047, 035048,
035049, 035050, 035051, 035052, 035053, 035054, 035055,
035056, 035057, 035058, 035059, 035061, 035063, 035064,
035065, 035066, 035067, 035068, 036001, 036002,
036003, 036004, 037001, 037002, 037003, 037004,
037005, 037006, 037007, 037008, 037009, 037010,
037011, 037012, 037013, 038001, 038002, 038003,
038004, 038005, 038006, 038008, 038009, 038010,
038011, 038012, 038013, 038014, 038015, 038016,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 039001, 039002, 039003, 039004, 039005,
039006, 039007, 039008, 039009, 039010, 039011,
039012, 039013, 039014, 039015, 039016, 039017, 039018,
039019, 039020, 039021, 039022, 039023, 039024,
039025, 039026, 039027, 039028, 039029, 039030,
040001, 040002, 040003, 040004, 040005, 040006,
040007, 040008, 040009, 040010, 040011, 040012,
040013, 041005, 041006, 041007, 041008, 041009,
041010, 041011, 041012, 041013, 041014, 041015, 041016,
041017, 041018, 041019, 041020, 041021, 041022, 041023,
041024, 042001, 042002, 042003, 042004, 042005,
042006, 042007, 042008, 042009, 042010, 042011,
042012, 045001, 045004, 045005, 045006, 045007,
045008, 051001, 051002, 051003, 051004, 051005,
051006, 051007, 051008, 051009, 051010, 051011, 051012,
052001, 052002, 052003, 052004, 052005, 052006,
052007, 052008, 052009, 052010, 052011, 052012,
052013, 052014, 052015, 052016, 052017, 052018, 052019,
052020, 052021, 052022, 052023, 052024, 052025,
052026, 052027, 053001, 053002, 053003, 053004,
053005, 053006, 053007, 053008, 053009, 053010,
053011, 053012, 053013, 053014, 053015, 053016, 053017,
053018, 053019, 053020, 053021, 054001, 054002,
054003, 054004, 054005, 055001, 055002, 055003,
055004, 055005, 055006, 055007, 055008, 055009,
055010, 055011, 055012, 055013, 055014, 055015, 055016,
055017, 055018, 055019, 055020, 055021, 055022, 055023,
055024, 055025, 055026, 055027, 055028, 055029,
055030, 055031, 055032, 055033, 055034, 055035,
055036, 055037, 055038, 055039, 056001, 056002,
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056003, 056004, 056005, 056006, 056007, 056008,
056009, 056010, 056011, 056012, 056013, 056014,
056015, 056016, 056017, 056018, 056019, 056020, 056021,
056022, 056023, 056024, 056025, 056027, 056032,
056035, 056044, 056045, 056046, 056047, 056060,
057001, 057002, 057003, 057008, 057011, 058001,
058006, 058008, 058015, 058016, 058017, 058021,
060001, 060002, 060003, 060004, 060005, 060006,
060007, 060008, 060009, 060010, 067003, 067004,
067005, 067006, 067008, 068002, 068003, 068004,
068005, 068006, 068007, 068011, 068012, 103001,
103002, 103003, 103004, 103006, 103007, 103008,
103009, 103010, 104001, 104002, 104003, 104004,
104006, 104007, 104008, 104009, 104010, 104011,
105001, 105002, 105003, 105004, 105005, 105006,
105007, 105008, 105009, 105011, 105012, 105013,
105014, 105015, 105016, 105017, 105018, 105019, 106001,
106002, 106003, 106004, 106005, 106006, 106007,
106008, 106009, 106010, 106011, 106012, 106019,
106020, 106021, 106022, 106023, 106025, 106027,
106028, 106029, 106030, 106034, 106035, 106038,
106041, 106046, 106047, 107001, 107002, 107003,
107004, 107005, 107006, 107007, 107008, 107009,
107010, 107011, 108001, 108003, 108004, 108005,
108007, 108008, 108009, 108010, 108011, 108012,
109001, 109002, 109003, 109004, 109008, 109009,
109010, 109011, 109012, 109013, 109014, 109015,
109016, 109018, 109019, 109020, 109021, 109022,
109023, 109024, 109026, 109027, 109028, 109029,
109030, 109032, 109033, 110001, 110002, 111001,
111002, 111003, 111004, 111005, 111006, 111007, 111009,
111010, 111011, 111012, 111013, 111014, 111015, 111016,
111017, 111018, 111019, 112001, 112002, 112003, 112004,
112005, 112006, 112007, 112008, 112009, 112010,
112011, 112012, 112013, 112014, 112015, 112016, 112017,
112018, 112019, 112020, 112021, 112022, 112023,
112024, 112025, 112026, 112027, 112028, 112029,
112030, 112031, 112032, 112033, 112034, 112035,
112036, 112037, 112038, 112039, 112040, 112041,
112042, 112043, 112044, 112045, 113001, 113002,
113004, 113005, 113006, 113007, 113008, 114001,
114002, 114003, 114005, 114006, 114007, 114008,
114009, 114010, 114011, 114012, 115001, 115002, 115003,
115005, 115006, 115007, 115008, 115009, 115010,
115011, 115012, 115013, 115014, 115015, 115016, 115017,
115018, 115019, 115020, 115021, 115022, 115023,
115024, 115025, 115026, 115027, 115028, 115029,
115030, 115031, 115032, 115033, 115034, 115035, 116001,
116002, 116003, 116004, 116005, 116006, 116007,
116008, 116009, 116010, 116011, 116012, 116013, 116015,
116016, 117004, 117012, 117013, 117014, 117015, 117016,
117017, 118001, 118002, 118003, 118004, 118005,
118006, 118007, 118008, 118009, 118010, 118011, 119001,
119002, 119003, 119004, 119005, 119006, 119007,
120001, 120002, 120003, 120004, 120005, 120006,
120007, 120008, 120009, 120010, 120011, 120012,
126001, 126002, 126003, 126004, 126005, 126006,
127002, 127003, 127004, 127005, 127006, 128002,
128003, 128004, 128005, 128006, 128007, 128008,
128009, 128010, 128011, 128012, 128013, 128014,
128015, 128016, 128017, 128018, 128020, 128022,
128023, 129001, 129002, 129003, 129004, 129005,
129006, 129007, 129008, 129009, 129010, 129011,
129012, 129013, 129014, 129015, 129016, 129017, 129018,
129019, 129020, 129021, 129022, 129023, 129024,
129025, 129026, 129028, 129029, 129030, 129031,
129032, 129033, 129034, 129035, 129036, 129037,
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130001, 130002, 130003, 130004, 130005, 130006,
130007, 130008, 130009, 130010, 130011, 130012,
130013, 130014, 130015, 130016, 130017, 130018,
130019, 130020, 130021, 130022, 130023, 130024,
130025, 130026, 130027, 130028, 130029, 130030,
130031, 130032, 130033, 130034, 130035, 130036,
130037, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005,
131006, 131007, 131008, 131009, 131010, 131011, 131012,
131013, 131015, 131016, 131017, 132001, 132002, 132003,
132004, 132005, 132006, 132007, 132008, 132009,
132010, 132011, 132012, 132013, 133001, 133002,
133003, 133004, 133005, 133006, 133007, 133008,
133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015,
134001, 134002, 134003, 134004, 134005, 134006,
134007, 134008, 134009, 134010, 134011, 134012,
134013, 134014, 134015, 134016, 134017, 134018,
134019, 134020, 134021, 134022, 134023, 134024,
134025, 134026, 134027, 134028, 134029, 134030,
134031, 134032, 134033, 134034, 134035, 134036,
134037, 136030, 136031, 136032, 136033, 136034,
136035, 136036, 137001, 137002, 137003, 137004,
137005, 137006, 137007, 137008, 137009, 137010,
137011, 137012, 137013, 137014, 137015, 137016, 137017,
137018, 137019, 137020, 137021, 137022, 137023,
137024, 137025, 137026, 137027, 137028, 137029,
137030, 137031, 137032, 137033, 137034, 137035,
137036, 137044, 137045, 137046, 137047, 137048,
137049, 137050, 137051, 137052, 137053, 137054, 137055,
137056, 137057, 137058, 137059, 137062, 137063,
137064, 137065, 138001, 138002, 138003, 138004,
138005, 138006, 138007, 138008, 138009, 138010,
138011, 138012, 138013, 138014, 138015, 138016,
138017, 138018, 138019, 138020, 138021, 138022,
138023, 138024, 138025, 138026, 138027, 138028,
138029, 140001, 140002, 140003, 140004, 140005,
140006, 140007, 140008, 140009, 140010, 140011,
140012, 140013, 140014, 140015, 140016, 140017, 140018,
140019, 140020, 140021, 141001, 141002, 141003, 141004,
141005, 141006, 141007, 141008, 141009, 141010, 141011,
141012, 141013, 141014, 141015, 141016, 141017, 141018,
141019, 141020, 141021, 141022, 141023, 141024, 141025,
141026, 141027, 141028, 141029, 141030, 141031, 141032,
141033, 141034, 141035, 141036, 141037, 141038, 141039,
141040, 141041, 141042, 141043, 141044, 141045, 142001,
142002, 142003, 142004, 142005, 142006, 142007,
142008, 142009, 142010, 142011, 142012, 142013, 142014,
143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006,
143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013,
143014, 143015, 143016, 143017, 143018, 143019, 143020,
143021, 143022, 143023, 143024, 143025, 143026, 143027,
143028, 143029, 143030, 143031, 143032, 143033, 143034,
143035, 143036, 143037, 143038, 143039, 143040, 143041,
143042, 143043, 143044, 143045, 143046, 143047, 143048,
143049, 143050, 143051, 143052, 143053, 143054, 143055,
143056, 143057, 143058, 143059, 143060, 144001, 144002,
144003, 144004, 144005, 144006, 144007, 144008,
144009, 144010, 144011, 144012, 144013, 144014, 144015,
144016, 144017, 144018, 144019, 144020, 144021, 144022,
144023, 144024, 144025, 144026, 144027, 144028,
144029, 144030, 144031, 144032, 144033, 144034,
144035, 144036, 144037, 144038, 144039, 144040,
144041, 144042, 144043, 144044, 144045, 144046,
144047, 144048, 144049, 144050, 144051, 144052,
144053, 144054, 144055, 144056, 144057, 144058,
144059, 144060, 144061, 144062, 144063, 144064,
144065, 144066, 144067, 144068, 144069, 144070,
144071, 144072, 144073, 144074, 144075, 144076,
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144077, 144078, 144079, 144080, 144081, 144082,
144083, 144084, 144085, 144086, 144087, 144088,
144089, 144090, 144091, 144092, 144093, 144094,
144095, 144096, 144097, 144098, 144099, 144100,
144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107,
144108, 144109, 144110, 144111, 145001, 145002, 145003,
145004, 145005, 145006, 145007, 145008, 145009, 145010,
145011, 145012, 145013, 145014, 145015, 145016, 145017,
145018, 145019, 145020, 145021, 145022, 145023, 145024,
145025, 145026, 145027, 145028, 145029, 145030, 145031,
145032, 145033, 145034, 145035, 145036, 145037, 145038,
145039, 145040, 145041, 145042, 145043, 145044, 145045,
145046, 145047, 145048, 145049, 145050, 145051, 145052,
145053, 146001, 146002, 146003, 146004, 146005,
146006, 146007, 146008, 146009, 146010, 146011,
146012, 146013, 146014, 146015, 146016, 146017, 146018,
146019, 146020, 146021, 146022, 146023, 146024,
146025, 146026, 146027, 146028, 146029, 146030,
146031, 146032, 146033, 146034, 146035, 146036, 146037,
146038, 146039, 146040, 146041, 146042, 146043,
146044, 146045, 146046, 146047, 146048, 146049,
146050, 146051, 146052, 146053, 146054, 146055, 146056,
146057, 146058, 146059, 149029, 149030, 149031, 149032,
149033, 149034, 149035, 149036, 149037, 149038, 149039,
149040, 149041, 149042, 149043, 149044, 149045,
149046, 149047, 149048, 149049, 156001, 156002,
156003, 156004, 156005, 156006, 156007, 156008,
156009, 156010, 156011, 156012, 156013, 156014,
156015, 156016, 156017, 156018, 156019, 156020, 156021,
156022, 156023, 156024, 156025, 156026, 156027,
156028, 156029, 156030, 156031, 156032, 156033,
156034, 156035, 156036, 156037, 156038, 156039,
156040, 156041, 156042, 156043, 156044, 156045,
156046, 156047, 156048, 156049, 156050, 156051,
156052, 156053, 156054, 156055, 156056, 156057,
166001, 166002, 166003, 169001, 169002, 169003,
169004, 169005, 169006, 169007, 169008, 169009,
169010, 169011, 169012, 169013, 169014, 171001, 171002,
171003, 171004, 171005, 171006, 171007, 171008, 171009,
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Марикостиново, ЕК АТТЕ
47189, община Петрич, област Благоевград, към
10.ХІІ.2008 г. с обща площ 5534,474 дка;
4.9. имоти с номера 000094, 000096, 000100 – част
(22,799 дка), 000101, 000104, 000105, 000106, 000107,
000108, 000109, 000110, 000111, 000112, 000113, 000114,
000125, 000132, 000133, 000134, 000135, 000136,
000137, 000138, 000139, 000140, 000141, 000142,
000143, 000144, 000145, 000146 – част (1,813 дка),
000147 – част (7,379 дка), 000148, 000149, 000150,
000152 – част (1,776 дка), 000154, 000157, 000158,
000159, 000160, 000163, 000164, 000165, 000167,
000168, 000169, 000170, 000171, 000172, 000173,
000174, 000175, 000176, 000177, 000178, 000179,
000180, 000181, 000184, 000185, 000186, 000187,
000188, 000189, 000190, 000191, 000192, 000193,
000194, 000195, 000197, 000198, 000200, 000201,
000202, 000213, 000250, 000251, 000253, 001001,
001002, 001003, 001004, 001005, 001006, 001007,
001008, 001009, 002001, 002002, 002003, 002004,
002005, 002006, 002007, 002008, 002009, 002010,
002011, 002012, 002013, 002014, 002015, 002016,
002017, 003001, 003002, 003003, 004001, 004002,
004003, 004004, 004005, 004006, 004007, 004008,
004009, 004010, 004011, 004012, 004013, 004014,
004015, 005001, 005002, 005003, 005004, 005005,
005006, 005007, 005008, 005009, 005010, 005011,
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005012, 005013, 005014, 005015, 005016, 005017,
005018, 005019, 006001, 006002, 006003, 006004,
006005, 006006, 006007, 006008, 006009, 006010,
007001, 007002, 007003, 007004, 007005, 007006,
007007, 007008, 007009, 007010, 008001, 008002,
008003, 008004, 008005, 008006, 008007, 008008,
008009, 008010, 008011, 008012, 008013, 008014,
008015, 008016, 008017, 008018, 008019, 009001,
009002, 009003, 009004, 009005, 009006, 009007,
009008, 009009, 010001, 010002, 010003, 010004,
010005, 010006, 010007, 010008, 010009, 010010,
010011, 010012, 010013, 010014, 010015, 010016, 010017,
010018, 010019, 011001, 011002, 011003, 011004, 011005,
011006, 011007, 011008, 011009, 011010, 011011, 011012,
011013, 011014, 011015, 011017, 011018, 012001, 012002,
012003, 012004, 012005, 012006, 012007, 012008,
013001, 013002, 013003, 013004, 013005, 013006,
013007, 013008, 013009, 013010, 013011, 013012,
013013, 013014, 013015, 013016, 013017, 013018, 013019,
013020, 013021, 013022, 013023, 013024, 013025,
013026, 013027, 013028, 013029, 013030, 013032,
013033, 013034, 013035, 013036, 013037, 013038, 013039,
013040, 013041, 013042, 013043, 017003, 017004 – част
(4,301 дка), 017006, 017007, 017008, 017009, 017010,
017011, 017020, 017021, 020001, 020002, 020003,
020004, 020005, 020006, 020007, 020008, 020009,
020010, 020011, 020012, 020013, 020015, 021002,
021003, 021004, 021005, 021006, 021007, 022001,
022002, 022003, 022004, 022005, 023001, 023002,
023003, 023004, 023005, 023006, 023007, 023008,
024001, 024002, 024003, 024004, 024006, 024007,
024008, 024009, 024010, 024011, 024012, 024013,
024014, 024015, 024016, 024017, 024018, 024019,
024020, 024021, 024022, 024023, 024024, 024025,
024026, 024027, 024028, 024029, 024030, 024031,
024032, 024033, 024034, 024035, 024036, 024037,
024038, 024039, 024040, 024041, 024042, 024043,
024044, 024045, 024046, 024047, 024048, 024049,
024050, 024051, 024052, 024053, 024054, 027001,
027002, 027003, 027004, 027005, 027006, 027007,
027008, 027009, 027010, 027011, 027012, 027013,
027014, 027015, 027016, 027017, 027018, 027019,
027020, 027021, 027022, 027023, 027025, 027026,
027027, 027028, 027029, 027030, 031008, 031009,
031010, 031011, 031012, 031013, 031014, 031015, 032001,
032002, 032003, 032004, 032005, 032006, 032007,
032008, 032009, 032010, 032011, 032012, 032013,
032014, 033001, 033002, 033003, 033004, 033005,
033006, 033007, 033008, 033009, 033010, 033011,
033012, 033013, 033014, 033015, 033016, 033017, 033018,
034001, 034002, 034003, 034004, 034005, 034006,
034007, 034008, 034009, 034010, 034011, 034012,
034013, 034014, 034015, 034016, 034017, 034018,
034019, 034020, 034021, 034022, 034023, 034024,
034025, 034026, 034027, 034028, 034029, 035001,
035002, 035003, 035004, 035005, 035006, 035007,
035008, 035009, 035010, 035011, 035012, 035013,
035014, 036001, 036002, 036003, 036004, 036005,
036006, 036007, 036008, 036009, 036010, 036011,
036012, 036013, 036014, 036015, 036016, 036017,
036018, 036019, 036020, 036021, 036022, 037002,
037003, 037004, 037005, 037006, 037007, 037008,
037009, 037010, 037011, 037012, 037013, 037014, 037015,
037016, 037017, 037018, 037019, 040001, 041001, 041004,
041005, 041006, 041007, 041008, 041009, 041011, 041012,
042001, 042002, 042003, 042004, 042005, 043003,
043009, 043013, 043014, 043015, 043016, 043017, 043018,
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044001, 044002, 044003, 044004, 044005, 044006,
044007, 044008, 044009, 045001, 045002, 045003,
045004, 045005, 045006, 046001, 046002, 046003,
047001, 047002, 047003, 048001, 048002, 048003,
048004, 048005, 048006, 048007, 049001, 049002,
049003, 049004, 049005, 049006, 049007, 052002,
052003, 052004, 052005, 052006, 052007, 052009,
052010, 052011, 053001, 053002, 053003, 053004,
053005, 053006, 053007, 113031, съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Марино поле, ЕКАТТЕ 47247, община Петрич,
област Благоевград, към 10.ХІІ.2008 г. с обща
площ 4208,102 дка;
4.10. имоти с номера 000086, 000087, 000088,
000089, 000090, 000091, 000092, 000093, 000094,
000095, 000096, 000104, 000105, 000106, 000107,
000108, 000109, 000110, 000111, 000115, 000116,
000117, 000118, 000119, 000120, 000121, 000122,
000127, 000128, 000129, 000130, 000131, 000132,
000133, 000134, 000135, 000136, 000137, 000138,
000139 – част (7,972 дка), 000140, 000141, 000142,
000143, 000144, 000145, 000146, 000147, 000148, 000149,
000150, 000151, 000152, 000153, 000154, 000155,
000156, 000157, 000158, 000159, 000160, 000161,
000162, 000163, 000184, 000192, 000193, 000194,
000199, 000200, 000201, 000202, 000203, 000204,
000205, 000206, 000207, 000208, 000209, 000210,
000211, 000212, 000213, 000214, 000215, 000216,
000217, 000218, 000219, 000220, 000221, 000222,
000223, 000224, 000225, 000226, 000250, 000253,
000254, 000255, 000256, 000265, 000266, 000267,
000268, 000269, 000270, 000275 – част (64,550 дка),
000276, 001001, 001002, 001003, 001004, 001005,
001007, 001008, 001009, 001010, 001011, 002003,
002004, 002005, 002006, 002007, 002008, 002009,
002010, 002011, 002015, 002018, 002019, 002021,
002022, 003001, 003002, 003003, 003004, 003005,
003006, 003007, 004001, 004002, 004003, 005001,
005002, 005003, 005004, 005005, 005006, 005007,
005008, 006001, 006004, 006005, 006006, 006007,
006008, 006009, 006010, 006011, 007001, 007002,
008002, 008003, 008004, 008005, 010010, 010011,
010012, 010013, 010014, 010015, 010016, 010017, 010018,
010019, 010020, 011001, 011002, 011003, 012001, 012002,
013001, 013002, 013003, 013004, 013005, 013008,
013009, 013010, 013011, 013012, 013013, 013014, 013015,
013016, 013017, 013018, 013019, 013020, 013021, 013022,
013023, 013024, 013026, 013028, 013029, 013030,
013031, 013032, 013033, 013034, 014001, 014002,
014003, 014004, 014005, 014006, 014007, 014008,
014009, 014010, 014011, 015001, 015002, 015003,
015004, 015005, 015006, 015007, 015008, 015009,
015010, 015011, 015012, 016001, 016002, 016003, 016004,
016005, 016006, 016007, 016008, 016009, 016010, 016011,
016012, 016014, 016016, 016017, 016018, 017002, 017004,
017005, 017006, 017007, 017008, 017009, 017010, 017011,
017012, 017013, 017014, 017015, 017016, 017017, 017018,
017019, 017020, 017021, 017022, 018001, 018002, 018003,
018004, 018005, 018007, 018008, 018009, 018010, 018011,
018012, 019001, 019002, 019003, 019004, 019005,
019006, 019007, 019008, 019009, 019010, 019011,
019012, 019013, 019014, 019015, 020002, 020003,
020004, 020005, 020007, 020008, 020009, 020010,
020011, 021001, 021002, 021003, 021004, 021006,
021007, 021008, 021009, 021010, 021011, 021012,
022001, 022002, 022003, 022004, 022005, 022006,
023001, 023002, 023003, 023004, 023005, 023006,
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023007, 023008, 024001, 024003, 024004, 024005,
024006, 025001, 025002, 025003, 025004, 025005,
026001, 026002, 026003, 027001, 027003, 027004,
027005, 027006, 027007, 027008, 028002, 028003,
028004, 028005, 028006, 028007, 028008, 028009,
028010, 028011, 029002, 029003, 029005, 029006,
029007, 029008, 029009, 029010, 029011, 029012,
029013, 029014, 030001, 030002, 030003, 031001,
031003, 031005, 031006, 031007, 031008, 031009, 031010,
031011, 031012, 031013, 031014, 031015, 032001, 032002,
032004, 032005, 032006, 032007, 032008, 033001,
033003, 033004, 033005, 033006, 033007, 033008,
033010, 033011, 033017, 033018, 033019, 033020, 034001,
034003, 034005, 034006, 034007, 034008, 034009,
034010, 034011, 048001, 048002, 048003, 050001,
050002, 050008, 053001, 053002, 054001, 054002,
054003, 054004, 054005, 055001, 055002, 055003,
055005, 055006, 055007, 055008, 055009, 055010,
055011, 055012, 055013, 055014, 055016, 055017, 055018,
056001, 056002, 056003, 056005, 056006, 056007,
056009, 056010, 056011, 056012, 056013, 056018,
056019, 056020, 056021, 056022, 057001, 057002,
057004, 057005, 057006, 057010, 057013, 057015,
057016, 058001, 058002, 058003, 059001, 060001,
060002, 061001, 061002, 061003, 061004, 061005,
062003, 062004, 062005, 062006, 062007, 062008,
062009, 062010, 062011, 062012, 062013, 062014,
062015, 063001, 063002, 063004, 063005, 063006,
064001, 064002, 064003, 064005, 064006, 064007,
064008, 065002, 065003, 065004, 065005, 065006,
066001, 066002, 066003, 067002, 067003, 067004,
067005, 067006, 067008, 067009, 067010, 067016,
067017, 068001, 073001, 073002, 073003, 073004,
074001, 074002, 074003, 074004, 074005, 074006,
074007, 076001, 076002, 076003, 076004, 077001,
078008, 078009, 078010, 078011, 078012, 078013,
083001, 083002, 083003, 083004, 083005, 083006,
083007, 083009, 083011, 083012, 085001, съгласно
картата на възстановената собственост за зем
лището на с. Митино, ЕКАТТЕ 48458, община
Петрич, област Благоевград, към 10.ХІІ.2008 г.
с обща площ 4271,715 дка;
4.11. имоти с номера 000022, 000023, 000024,
000025, 000026, 000027, 000028, 000029, 000030,
000031, 000032, 000033, 000034, 000035, 000036,
000048, 000052, 000058, 000059, 000060, 000065,
000067, 000068, 000069, 000070, 000071, 000072,
000073, 000074, 000075, 000076, 000077, 000078,
000081, 000082, 000083, 000084, 000085, 000086,
000087, 000088, 000092, 000093, 000095, 000097,
000098, 000099, 000100, 000101, 000102, 000103,
000104, 000105, 000106, 000107, 000108, 000109,
000111, 000112, 000113, 000116, 000117, 000118,
000119, 000120, 000123, 000124, 000125, 000127,
000128, 000130, 001001, 001002, 001003, 001004,
001005, 001006, 001007, 001008, 001009, 001010,
001011, 001012, 001013, 001014, 001015, 002001,
002002, 002003, 002004, 002005, 002006, 002007,
002008, 002009, 003001, 003002, 003003, 003004,
003005, 003006, 003007, 004002, 004006, 004007,
004011, 005001, 005002, 005003, 005004, 005005,
006001, 006002, 006003, 006004, 006005, 006006,
006007, 006008, 006009, 006010, 006011, 006012,
006013, 006014, 006015, 006016, 006017, 006018,
006019, 006020, 006021, 006022, 006023, 006024,
006025, 006026, 006027, 006028, 006029, 006030,
006031, 006032, 007002, 007003, 007004, 007005,
007006, 007007, 007008, 007009, 007010, 007011,
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007012, 007013, 007014, 007015, 007016, 007017,
007018, 007019, 007020, 007021, 007022, 007023,
007024, 007025, 007026, 007027, 007029, 007030,
007031, 009001, 009002, 009003, 009004, 009005,
009006, 009007, 009008, 009009, 011001, 011003,
011004, 011005, 011007, 011008, 011009, 011010, 011011,
011012, 011013, 011014, 011015, 011016, 011017, 011018,
011019, 011020, 011021, 011022, 011023, 011024, 013001,
015001, 015002, 015003, 015004, 015005, 015006,
015007, 015008, 016001, 016002, 016003, 019001,
019002, 019003, 019004, 021001, 021002, 021003,
021004, 021005, 021006, 021007, 021008, 021009,
021010, съгласно картата на възстановената соб
ственост за землището на с. Рибник, ЕКАТТЕ
62623, община Петрич, област Благоевград, към
10.ХІІ.2008 г., с обща площ 2716,877 дка;
4.12. имоти с номера 000035 – част (1,155 дка),
000036, 000037, 000038, 000039, 000040, 000041,
000042, 000043, 000044, 000045, 000046, 000047,
000048, 000049, 000050, 000051, 000052, 000054,
000055, 000056, 000057, 000058, 000061, 000069,
000070, 000071, 000072, 000073, 000074, 000080,
000081, 000082, 000084, 000085, 000087, 000093,
000094, 000096, 000097 – част (1,310 дка), 000098,
000099, 000100, 000103, 000104, 000105 – част (0,642
дка), 000107, 000108, 000109, 000110, 000111, 000112,
000114, 000115, 000116, 000117, 000118, 000119, 000120,
000121 – част (1,571 дка), 000124, 000126, 000128,
000130, 000131, 000140, 000141, 000143, 000144,
000145, 000146, 000147, 000148, 000149, 000150,
000151 – част (21,826 дка), 000166 – част (11,848
дка), 000167, 000171, 000172, 000173, 000174, 000188,
000191, 000192, 000193, 000195, 000196, 000201,
000203, 000204, 000205, 000210, 000211, 000212,
000213, 000214, 000215, 000216, 000217, 000225,
000226, 000230, 000231, 000232, 000233, 000234,
000236, 000237, 000238, 000239, 000246, 000249,
000251, 000252, 000253, 000259, 000261, 000272,
000282, 000283, 000284, 000285, 000286, 000287,
000290, 000291, 000305, 000306, 000307, 000308,
000309, 000501, 000502, 000503, 000504, 000505,
001003, 001004, 001006, 001007, 001010, 001014,
001015, 001016, 001017, 001018, 001020, 001022, 001023,
001024, 001027, 001029, 002001, 002002, 002006,
002008, 002012, 002015, 002026 – част (0,985 дка),
002032 – част (21,131 дка), 002037, 002038, 003013,
003014, 003015, 003016, 003018, 003019, 003020,
003021, 003024, 003026, 003039, 003040, 003041,
003048, 003049, 004001, 004002, 004003, 004004,
004005, 004006, 004007, 004008, 004009, 004010,
004011, 004012, 004013, 004014, 004015, 004016,
004017, 004018, 004019, 004020, 004021, 004022,
004023, 004024, 004025, 004026, 004027, 004028,
004029, 004030, 004031, 004032, 004033, 004034,
004035, 004036, 004037, 004038, 004039, 004040,
004045, 004048, 005001, 005002, 005003, 005004,
005005, 005006, 005007, 005008, 005009, 005010,
005011, 005012, 005013, 005014, 005015, 006001,
006002, 006003, 006004, 006005, 006006, 006007,
006008, 006009, 006010, 006011, 006012, 006013,
006014, 006015, 006016, 006017, 006018, 006019,
006020, 006021, 006022, 006023, 006024, 007001,
007002, 007003, 007004, 007005, 007006, 007007,
007008, 007009, 007010, 007011, 007012, 007013,
007014, 007015, 007016, 007017, 007018, 007019,
007020, 007021, 007022, 007023, 007024, 007025,
007026, 007027, 007028, 007029, 007030, 007031,
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007032, 007033, 007034, 007035, 007037, 007038,
007039, 007040, 007041, 007042, 007043, 007044,
007046, 007047, 007048, 007049, 007050, 007051,
007052, 007053, 007054, 007055, 007056, 007057,
008001, 008002, 008003, 008004, 008005, 008006,
008007, 008008, 008010, 008011, 008012, 008013,
008014, 008015, 008016, 008017, 008018, 008019,
008020, 008021, 008022, 008023, 008024, 008025,
008026, 008027, 008028, 008029, 008030, 008031,
008032, 008037, 008038, 008039, 008042, 008043,
008044, 008045, 009001, 009002, 009003, 009004,
009005, 009006, 009007, 009008, 009009, 009010,
009011, 009012, 009013, 009014, 009015, 009016,
009017, 009030, 009031, 009035, 011001, 011002,
011003, 011004, 011010, 011011, 011012, 011013, 011015,
011016, 011017, 011018, 011019, 011020, 011021, 011022,
011023, 011025, 011026, 011027, 011028, 011029, 011030,
011031, 011032, 011033, 011034, 011035, 011036, 011037,
011038, 011039, 011040, 011041, 011042, 011043, 011045,
011051, 011052, 011053, 011054, 011055, 011056, 011057,
011058, 011059, 011060, 011061, 011062, 011063, 011064,
011065, 011066, 011067, 011069, 011072, 012012, 012014,
012015, 012025, 012026, 012027, 017001, 017002, 017003,
017004, 017005, 017006, 017007, 017008, 017009, 017010,
017011, 017012, 017013, 018001, 018002, 018003, 018004,
018005, 018006, 018007, 018008, 018009, 018010, 018011,
018012, 018013, 018014, 018015, 018016, 018017, 018018,
018019, 018020, 018021, 018022, 018023, 018024, 018025,
018026, 018027, 018028, 018029, 018030, 018031, 018032,
018033, 018034, 018035, 018036, 018037, 018038, 018039,
018040, 018041, 018042, 018043, 018044, 018045, 018046,
018047, 018048, 018049, 018050, 018051, 018052, 018053,
018054, 018055, 018056, 018057, 018058, 018059, 018060,
019001, 019002, 019003, 019004, 019005, 019006,
019007, 019008, 019009, 019010, 019011, 019012,
019013, 019014, 019015, 019016, 019017, 019018, 019019,
019021, 019022, 019023, 019024, 019025, 019026,
019027, 019028, 019029, 019030, 019031, 019033,
019034, 019035, 019036, 019037, 019038, 019039,
019040, 019041, 019042, 019043, 019044, 019045,
019046, 019047, 019048, 030001, 030002, 030003,
030004, 030005, 030006, 030007, 030008, 030009,
030010, 030011, 030012, 030013, 030014, 030015,
030016, 030017, 030018, 030019, 030020, 030021,
030022, 030023, 030024, 030025, 030026, 030027,
030028, 030029, 030030, 030031, 030032, 030033,
030034, 030035, 030036, 030037, 030038, 030039,
030040, 030041, 030042, 030043, 030044, 030045,
030046, 030047, 030048, 030049, 030050, 030051,
030052, 030053, 030054, 030055, 030056, 030057,
030058, 030059, 030060, 030061, 030062, 030063,
030064, 030065, 030066, 030067, 030068, 030069,
030070, 030071, 030072, 030073, 030075, 030085,
030090, 033002, 033003, 033005, 033006, 033007,
033008, 033010, 033011, 033012, 033013, 033014,
033015, 033016, 033017, 033018, 033019, 033020,
033021, 033022, 033023, 033024, 033025, 033026,
033027, 033028, 033029, 033030, 033031, 033032,
033033, 033034, 033035, 033036, 033037, 033039,
033041, 033042, 033044, 033045, 033046, 033047,
033048, 033049, 033050, 033051, 033052, 034012,
034020, 034021, 034023, 035001, 035002, 035003,
035004, 035005, 035006, 035007, 035008, 035009,
035010, 035011, 035012, 035013, съгласно Kартата
на възстановената собственост за землището
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на с. Рупите, ЕКАТТЕ 49312, община Петрич,
област Благоевград, към 10.ХІІ.2008 г., с обща
площ 4406,381 дка;
4.13. имоти с номера 000081, 000082, 000083,
000084, 000085, 000113, 000135, 000139, 000143,
000144, 000146, 000160, 000161, 000163, 000164,
000165, 000171, 000174, 000175, 000176, 000177,
000178, 000179, 000180, 000182, 000184, 000185,
000186, 000187, 000188, 000189, 000217, 000218,
000219, 000223, 000224, 000225, 000226, 000227,
000228, 000229, 000230, 000263, 000264, 000265,
000271, 000272, 000273, 000274, 000275, 000276,
000277, 000278, 000279, 000280, 000282, 000284,
000285, 000286, 000287, 000289, 000291, 000293,
000294, 000295, 000296, 000297, 000298, 000299,
000300, 000301, 000302, 000303, 000304, 000305,
000306, 000307, 000308, 000309, 000310, 000311,
000312, 000313, 000314, 000315, 000316, 000317,
000318, 000319, 000329, 000332, 000333, 000334,
000335, 000336, 000337, 000338, 000339, 000340,
000341, 000346, 000347, 000363, 000364, 000365,
000366 – част (5,876 дка), 000368, 000369, 000370,
000371, 000372, 000373, 000374, 000375, 000376,
000377, 000378, 000379, 000380, 000390, 000391,
000392, 000393, 000394, 000395, 000396, 000397,
000398, 000399, 000403, 000404, 000405, 000406,
000412, 000414, 000415, 000420, 000422, 000423,
000426, 000427, 000445, 000446, 000447, 000448,
000449, 000451, 000452, 000466, 000467, 000471,
000472, 000479, 000480, 008009, 008010, 008011,
008012, 008013, 008014, 008015, 008016, 008020,
008021, 010012, 010013, 010014, 010015, 010016,
010017, 010018, 010019, 010020, 010021, 010022,
010023, 010024, 010025, 010026, 010027, 010028,
010029, 028001, 028002, 028003, 028004, 028005,
028006, 028007, 028008, 028009, 028010, 029001,
029002, 029003, 029004, 029005, 029006, 029007,
029008, 029009, 030001, 030002, 030003, 030004,
030005, 030006, 030007, 030008, 030009, 031001,
031002, 031003, 032001, 032002, 032003, 032004,
032005, 032006, 032007, 032008, 032009, 032010,
032012, 032013, 032014, 035001, 035002, 035003,
035004, 035005, 035006, 035007, 035008, 035009,
035010, 042001, 042002, 042003, 042004, 042005,
042006, 042007, 042009, 042010, 042011, 042012,
042013, 042014, 042015, 042016, 042017, 042018,
042019, 042020, 043001, 043002, 043003, 043004,
043005, 043006, 043007, 043008, 043009, 043010,
043011, 043012, 043013, 043014, 043015, 043016,
043017, 043018, 043019, 043020, 043021, 043022,
044001, 044002, 044003, 044004, 044005, 044006,
044007, 044008, 044009, 044010, 044011, 044012,
044013, 044014, 044015, 044016, 044017, 044018,
044019, 044020, 044021, 044022, 044023, 044024,
044025, 044026, 044027, 044028, 044029, 044030,
044031, 044032, 045001, 045002, 046001, 046002,
046003, 046004, 046005, 046006, 046007, 046008,
046009, 046010, 048001, 048002, 048003, 048004,
048005, 048006, 048007, 048008, 048009, 048010,
048011, 048012, 048013, 048014, 048015, 048016,
048017, 048018, 048019, 048020, 048021, 048022,
048023, 048024, 048025, 048026, 048027, 048028,
048029, 048030, 048031, 048032, 048033, 048034,
049001, 049002, 049003, 049004, 049005, 049006,
049007, 049008, 049009, 049010, 049011, 049012,
049013, 049014, 049015, 049016, 049017, 049018,
049019, 049020, 049021, 049022, 049023, 049024,
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049025, 049026, 049027, 049028, 049029, 049030,
049031, 049032, 049033, 049034, 049035, 049036,
049037, 049038, 049039, 049040, 049041, 049042,
049043, 049044, 049045, 049046, 051001, 051002,
051003, 051004, 051005, 051006, 051007, 051008,
051009, 051010, 051011, 051012, 051013, 051014, 051015,
051016, 051017, 051018, 051019, 051020, 051021, 051022,
051023, 051024, 051025, 051026, 051027, 051028, 051029,
051030, 051031, 051032, 051033, 051034, 051035, 051037,
051038, 051039, 051040, 051041, 051042, 051043, 051044,
051045, 051046, 051047, 051048, 051049, 051050, 051051,
051052, 051053, 051054, 051055, 051056, 051057, 052001,
052003, 052004, 052005, 052006, 052007, 052008,
052009, 052010, 052011, 052012, 052013, 052014, 052015,
052016, 052017, 052018, 052019, 052020, 052021, 052022,
053001, 053002, 053003, 053004, 053005, 053006,
053007, 053008, 053009, 053010, 053011, 053012,
053013, 053014, 053015, 053016, 053017, 053018, 053019,
053020, 053021, 053022, 053023, 054001, 054002,
054003, 054004, 054005, 054006, 054007, 054008,
054009, 054010, 054011, 054012, 054013, 054014,
054015, 054016, 054017, 054018, 054019, 054020,
054021, 054022, 054023, 054024, 054025, 054026,
054027, 054028, 054029, 055001, 055002, 055003,
055004, 055005, 055006, 055007, 055008, 055009,
055010, 055011, 055012, 055013, 055014, 055015, 055016,
055017, 055018, 055019, 055020, 055021, 055022, 055023,
055024, 055025, 055026, 055027, 055028, 055029,
055030, 055031, 055032, 055033, 055034, 055035,
056001, 056002, 056003, 056004, 056005, 056006,
056007, 056008, 056009, 056010, 056011, 056012,
056013, 056014, 056015, 056016, 056017, 056018, 056019,
056020, 056021, 056022, 056023, 056024, 056025,
056026, 056027, 056028, 056029, 056030, 056031,
056032, 056033, 056034, 056035, 056036, 056037,
057001, 057002, 057003, 057004, 057005, 057006,
057007, 057008, 057009, 057010, 057011, 057012, 057013,
057014, 057015, 057016, 057017, 057018, 057019, 057020,
057021, 057022, 057023, 057024, 057025, 057026,
057027, 057028, 057029, 057030, 058001, 058002,
058003, 058004, 058005, 058006, 058007, 058008,
058009, 058010, 058011, 058012, 059001, 059002,
059003, 060001, 060002, 060003, 060004, 060005,
060006, 060007, 061001, 061002, 061003, 061004,
061005, 061006, 061007, 061008, 061009, 061010, 061011,
061012, 061013, 061014, 061015, 061016, 061017, 061018,
061019, 061020, 061021, 061022, 061023, 061024, 061025,
061026, 061027, 061028, 061029, 061030, 061031, 061032,
061033, 061034, 061035, 061036, 061037, 061038, 061039,
061040, 061041, 061043, 061044, 061045, 061046, 062001,
062002, 062003, 062004, 062005, 062006, 062007,
062008, 062009, 062010, 062011, 062012, 062013,
062014, 062015, 062016, 062017, 062018, 062019, 063001,
063002, 063003, 063004, 063005, 063006, 063007,
063008, 063009, 063010, 063011, 063012, 063013,
063014, 063015, 063016, 063017, 063018, 063019,
063020, 063021, 063022, 063023, 063024, 063025,
063026, 063027, 063028, 063029, 063030, 063031,
074001, 074002, 074003, 074004, 750011, съгласно
Картата на възстановената собственост за зем
лището на с. Старчево, ЕКАТТЕ 69119, община
Петрич, област Благоевград, към 10.12.2008 г., с
обща площ 4627,370 дка;
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4.14. вси чк и имот и съгласно К артата на
възстановената собственост за землището на
с. Тополница, ЕКАТТЕ 72744, община Петрич,
област Благоевград, към 10.ХІІ.2008 г., с обща
площ 9564,443 дка;
4.15. имоти с номера 000001, 000002, 000003,
000004, 000005, 000007, 000008, 000009, 000010,
000011, 000012, 000013, 000014, 000018, 000019,
000020, 000021, 000022 – част (2,785 дка), 000023,
000024, 000025 – част (0,985 дка), 000030, 000041,
000042, 000043 – част (2,187 дка), 000053 – част
(14,589 дка), 000054 – част (1,386 дка), 000060,
000061, 000062, 000063, 000091, 000131, 000132,
000133, 000134, 000135, 000136, 000137, 000138,
000139, 000140, 000141, 000142, 000143, 000144,
000145, 000146, 000148, 000149, 000173, 000174 – част
(14,927 дка), 000190, 000191, 000210, 000243, 001001,
002003, 002004, 003001, 003002, 004002, 004003,
004004, 004005, 005001, 005002, 005003, 005004,
005005, 005006, 005007, 005008, 005009, 005010,
005011, 005012, 005013, 006001, 006002, 006003,
006004, 007001, 007002, 007003, 007004, 007005,
007006, 007007, 007008, 007009, 007010, 007011,
007012, 007014, 007015, 007016, 008001, 008002,
008003, 008004, 008005, 008006, 008007, 008008,
008009, 008010, 008011, 008012, 008013, 009001,
009002, 009003, 009004, 009005, 009007, 009008,
009010, 009011, 009012, 009013, 009014, 009017,
009019, 009020, 012001, 012002, 012003, 012004,
012005, 012006, 013001, 013002, 013003, 013004,
013005, 013006, 013007, 013008, 013009, 013010,
013011, 013012, 013013, 013014, 013015, 013016, 015001,
015002, 015003, 015004, 015005, 015006, 015007,
015008, 015009, 015010, 015011, 015012, 015013, 015014,
015015, 015016, 015017, 015018, 015019, 015020, 015021,
015022, 015023, 015024, 015025, 015026, 015027,
015028, 015029, 015030, 015031, 015032, 015033,
015034, 015035, 015036, 015037, 015039, 015040, 015041,
015042, 016001, 016002, 016003, 016004, 016005,
016006, 016007, 016008, 016009, 016010, 016011, 016012,
024001, 024002, 024003, 024004, 024005, 024006,
024008, 024009, 024010, 024011, 024012, 024013,
024014, 024015, 024016, 024017, 024018, 024019,
024020, 024021, 024022, 024023, 024024, 024025,
024026, 024027, 024028, 024029, 024030, 024031,
024032, 026001, 026002, 026003, 026004, 026005,
026006, 026007, 026008, 026009, 026010, 026011,
026012, 026013, 026014, 026017, 026018, 026023,
026024, 026025, 026027, 026028, 026030, 026031,
026032, 026033, 026037, 031002, 031003, 031004,
031005, 031006, 031010, 031011, 032003, 032004,
032005, 032006, 032007, 032008, 032009, 032010,
032011, 032012, 032013, 032014, 040001, 040003,
040004, 040005, 040006, 040007, съгласно Картата
на възстановената собственост за землището на
с. Чучулигово, ЕКАТТЕ 81832, община Петрич,
област Благоевград, към 10.ХІІ.2008 г., с обща
площ 2092,267 дка;
4.16. имоти с номера 000035, 000066, 000067,
000076, 011001, 011002, 011003, 011005, 011006,
011007, 011008, 011009, 011010, 011011, 011012, 011013,
011014, съгласно Картата на възстановената соб
ственост за землището на с. Вълково, ЕКАТТЕ
12471, община Сандански, област Благоевград,
към 10.12.2008 г., с обща площ 128,828 дка;
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4.17. имоти с номера 000061, 000065, 000066,
000067, 000068, 000069, 000070, 000071, 000072,
000073, 000078, 000079, 000080, 000081, 000092,
000093, 000094, 000095, 000096, 000100, 000101,
000104, 000105 – част (4,850 дка), 000106, 000108,
000110, 000111, 000116 – част (7,836 дка), 000119,
000120, 000121, 000122, 000123, 000124, 000125,
000126, 000127, 000128, 000129, 000130, 000131,
000146, 000147, 000159, 000167, 000175, 000188, 000189,
000192, 000196, 000197, 000198, 000199, 000200,
000203, 000205, 000208, 001001, 001004, 001005,
001006, 002001, 002002, 002003, 002004, 002005,
002006, 002007, 002008, 002009, 002010, 002011,
002012, 002013, 002014, 002015, 002016, 002017,
002018, 002019, 002020, 002021, 002022, 002023,
002024, 002025, 002026, 003001, 003002, 003003,
003004, 003005, 003006, 003007, 003008, 003009,
003010, 003011, 003012, 003013, 003014, 003015,
003016, 003017, 003018, 003019, 003020, 003021,
003022, 003023, 003024, 003025, 003026, 003027,
003028, 003029, 003030, 003031, 003032, 004001,
004002, 004003, 004004, 004005, 004006, 004007,
004008, 004009, 004010, 005001, 005002, 005003,
005004, 005005, 005006, 005007, 005008, 005009,
005010, 005011, 005012, 005013, 006001, 006002,
006003, 006004, 006005, 006006, 006007, 006008,
006009, 007001, 007002, 007003, 007004, 007005,
007006, 007007, 007008, 007009, 007010, 007011,
007012, 007013, 007014, 007015, 007016, 007017,
007018, 007019, 007020, 007021, 007022, 007023,
007024, 007025, 007026, 007027, 007028, 007029,
007030, 007031, 007032, 007033, 007035, 007036,
007037, 007038, 007039, 007041, 007042, 008001,
008002, 008003, 008004, 008005, 008006, 008007,
008009, 008010, 008011, 008012, 008013, 009001,
009002, 009004, 009005, 009007, 009008, 009009,
009010, 009011, 009012, 009013, 009016, 010001,
010003, 010005, 010006, 010010, 010011, 010012,
010013, 010015, 010016, 010017, 010018, 052001, 053005,
053006, 054001, 054002, 054003, 054004, 054005,
054006, 054008, 054011, 054012, 054014, 054015,
060001, 060002, 060003, 060004, съгласно Картата
на възстановената собственост за землището на
с. Дамяница, ЕКАТТЕ 20105, община Сандански,
област Благоевград, към 10.ХІІ.2008 г., с обща
площ 2224,406 дка;
4.18. имоти с номера 000032 – част (790,435
дка), 000039, 000053, 000056, 000058, 000059, 000061,
000075, 000078 – част (22,515 дка), 000079, 000083,
000084, 000085, 000086, 000087, 000092, 000093,
000095, 000096, 000097, 000098, 000099, 000101,
000102, 000106, 000108, 000110, 000113, 000114,
000118, 000119, 000120, 000121, 000123, 000124,
000125, 000126 – част (0,360 дка), 000127, 000128,
000130, 000131, 000132, 000133, 000134, 000135,
000136, 000137, 000138, 000139, 000140, 000142,
000143, 000144, 000145, 000146, 000147, 000148,
000149, 000150, 000153, 000155, 000156, 000157 – част
(1794,232 дка), 000158, 000159, 000160, 000161,
000163, 000164, 000165, 000166, 000167, 000169,
000175, 000177, 000178, 000179, 000180, 000185,
000186 – част (15,670 дка), 000187, 000188, 000191,
000204, 000205, 000207, 000213, 000214, 000219,
011001, 011002, 011003, 011005, 011006, 013004,
013006, 013007, 013008, 013009, 013011, 013012,
013013, 013014, 013015, 013016, 013017, 014001, 014002,
014003, 015001, 015002, 015003, 016001, 016002, 016003,
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016004, 016005, 016006, 016007, 016008, 016009, 017001,
017002, 018001, 018002, 018003, 018004, 019001,
019002, 019003, 020001, 020002, 020003, 020004,
021001, 021002, 021003, 021004, 021005, 021006,
021007, 021008, 022001, 022002, 024001, 024002,
024003, 025001, 025002, 025003, 025004, 025005,
025006, 025007, 026002, 026003, 026006, 028001,
028002, 029001, 029002, 029003, 029004, 030001,
030002, 030003, 030004, 030005, 030006, 030007,
030008, 030009, 031001, 034001, 034002, 034003,
034004, 034005, 034006, 034007, 035001, 035002,
035003, 035004, 035005, 035006, 035007, 035008,
035009, 035010, 035011, 036001, 036002, 037001,
037002, 037003, 037004, 037005, 037006, 037007,
037008, 037009, 037010, 037011, 037012, 037013,
037014, 037015, 037016, 037017, 037018, 037019, 037020,
037021, 037022, 037023, 037024, 037025, 039001,
039002, 039003, 039004, 040001, 040002, 040004,
040005, 040006, 040007, 040008, 040009, 040010,
040012, 040013, 042001, 042002, 042003, 042004,
042005, 042006, 042007, 043001, 043002, 043003,
044001, 044002, 045001, 045003, съгласно Картата
на възстановената собственост за землището на
с. Кръстилци, ЕКАТТЕ 40378, община Сандански,
област Благоевград, към 10.ХІІ.2008 г., с обща
площ 10186,847 дка;
4.19. имоти с номера 000191, 000193, 000262,
000264, 000361, 000382, 000383, 054001, 054002,
054003, 054004, 054005, 054006, 054007, 054008,
054009, 054010, 054011, 054012, 054013, 054014,
054015, 054016, 054017, 054018, 054020, 054021,
054022, 054023, 054024, 055001, 113001, 113002,
113003, 113004, 113005, 113006, 113007, 113008,
113009, 113010, 113011, 113012, 113013, 113014, 113015,
113016, съгласно Картата на възстановената соб
ственост за землището на с. Лешница, ЕКАТТЕ
43565, община Сандански, област Благоевград,
към 10.ХІІ.2008 г., с обща площ 958,969 дка;
4.20. имоти с номера 000001, 000002, 000003,
000004, 000005, 000006, 000007, 000008, 000009,
000010, 000011, 000012, 000013, 000014, 000015,
000016, 000017, 000018, 000020, 000021, 000022,
000023, 000024, 000025, 000026, 000027, 000028,
000029, 000031, 000032, 000033, 000034, 000035,
000038, 000039, 000040, 000041, 000042, 000043,
000044, 000045, 000046, 000063, 000064, 000066,
000067, 000068, 000069, 000070, 000071, 000072,
000073, 000074, 000075, 000076, 000077, 000078,
000079, 000080, 000081, 000082, 000083, 000084,
000085, 000086, 000087, 000088, 000089, 000090,
000091, 000092, 000093, 000094, 000095, 000096,
000097, 000098, 000099, 000100, 000101, 000102,
000103, 000104, 000105, 000106, 000107, 000108,
000109, 000110, 000111, 000112, 000113, 000114,
000117, 000118, 000119, 000120, 000121, 000122,
000123, 000124, 000125, 000126, 000127, 000128,
000129, 000130, 000131, 000132, 000133, 000134,
000137, 000138, 000139, 000140, 000141, 000142,
000143, 000144, 000145, 000944, 001001, 001002,
001003, 001004, 001005, 001006, 001007, 001008,
001009, 001011, 001012, 001013, 001014, 001015, 001016,
001017, 001018, 001019, 001020, 001021, 001022, 001023,
001024, 001025, 001026, 001027, 001028, 001029,
001030, 001031, 001032, 001033, 002002, 002003,
002004, 003001, 003002, 003003, 003004, 003005,
003006, 003007, 003008, 003009, 003010, 003011,
003012, 003013, 003014, 003015, 003016, 003017,
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003018, 003019, 003020, 003021, 003022, 003023,
003024, 003025, 003026, 003027, 003028, 003029,
003030, 003031, 003032, 003034, 003035, 003036,
003037, 003038, 003039, 003040, 004001, 004002,
004003, 004004, 004005, 004006, 004007, 004008,
004009, 004010, 004011, 004012, 004013, 004014,
004017, 004018, 004019, 004020, 004021, 004022,
004023, 004024, 004025, 004026, 004027, 004028,
005001, 005002, 005003, 005004, 005005, 005006,
005007, 005008, 005009, 005010, 005011, 005012,
005013, 005014, 005015, 005016, 005017, 005018,
005019, 005020, 005021, 005022, 005023, 005024,
005025, 005026, 005027, 005028, 005029, 005030,
005031, 005032, 005033, 005034, 005035, 005036,
005037, 005038, 005039, 005040, 005042, 005043,
005044, 005045, 005046, 006001, 006002, 006003,
006004, 006005, 006006, 006007, 006008, 006009,
006010, 006011, 006012, 006013, 006014, 006015,
006016, 006017, 006018, 006019, 006020, 006021,
006022, 006023, 006024, 006025, 006026, 006027,
006028, 006029, 006030, 006031, 006032, 006033,
006034, 006035, 007001, 007002, 007003, 007004,
007005, 007006, 007007, 007008, 007009, 007010,
007011, 007012, 007013, 007014, 007015, 007016,
007017, 007018, 007019, 007020, 007021, 007022,
007023, 007024, 007025, 007026, 007027, 007028,
007029, 007030, 007031, 007032, 007033, 007034,
007035, 007036, 007037, 007038, 007039, 007040,
007041, 007042, 007044, 007045, 007046, 007047,
007048, 007049, 008001, 008002, 008003, 008004,
008005, 008006, 008007, 008008, 008009, 008010,
008011, 008012, 008013, 008014, 008015, 008016,
008017, 008018, 008019, 008020, 008021, 008022,
009001, 009002, 009003, 009004, 009005, 009006,
009007, 009008, 009009, 009010, 009011, 009012,
009014, 009015, 009016, 009017, 009018, 009019,
009020, 009021, 009022, 009023, 009024, 009025,
009026, 009027, 009028, 009029, 009030, 009031,
009032, 009033, 009034, 009035, 009036, 009037,
009038, 009039, 009040, 009041, 009043, 009044,
009045, 009046, 009047, 009048, 009049, 009050,
009051, 010001, 010002, 010003, 010004, 010005,
010006, 010008, 010009, 010010, 010011, 010012,
010013, 010014, 010015, 010016, 010018, 010019, 010020,
010021, 010024, 010025, 010026, 010027, 010028, 010029,
010030, 010031, 010032, 011001, 011002, 011003, 011004,
011005, 011006, 012001, 013001, 014001, 014002, 014003,
014004, 014005, 014006, 014007, 014008, 014009, 015001,
015002, 015003, 015004, 015005, 015006, 015007,
015008, 015009, 015010, 015011, 015012, 015013,
016001, 016002, 016003, 016004, 016005, 017001,
017002, 017003, 017004, 019001, 019002, 019003,
019004, 019005, 019006, 019007, 019008, 019009,
019010, 019011, 028002, 028004, 028005, 028016,
028018, 029001, 029002, 029003, 029004, 030001,
030002, 030003, 030004, 030005, 030006, 030007,
030008, 030009, 030010, 030011, 030012, 030013,
030014, 030015, 031001, 031002, 031003, 031004,
031005, 031006, 031007, 031008, 031009, 031010, 031011,
031012, 031013, 031014, 031015, 031016, 031017, 031018,
031019, 031020, 031021, 031022, съгласно Картата
на възстановената собственост за землището на
с. Лебница, ЕКАТТЕ 43181, община Сандански,
област Благоевград, към 10.ХІІ.2008 г., с обща
площ 4657,082 дка;
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4.21. имоти с номера 000001, 000002, 000003,
000004, 000005, 000006, 000007, 000008, 000010,
000012, 000013, 000014, 000015, 000016, 000017,
000018, 000019, 000020, 000022, 000023 – част (8,076
дка), 000024, 000025, 000026, 000027, 000028, 000030,
000031, 000032, 000033, 000034, 000035, 000036,
000037, 000038, 000039, 000040, 000041, 000042,
000043, 000053, 000084, 000085, 000130, 000131,
000132, 000133, 000134, 000135, 000136, 000138,
000139, 000140, 000141, 000142, 000143, 000144, 000145,
000146, 000147, 000148, 000149 – част (3,019 дка),
000150 – част (5,520 дка), 000155, 000156, 000160,
000179, 000180, 000181, 000182, 000184, 000185,
000186, 000187, 001001, 001002, 001003, 001004,
001005, 001006, 001007, 001008, 001009, 001010,
001011, 001012, 001013, 001014, 001015, 001016, 001017,
001018, 001019, 001020, 001021, 001022, 001023,
001024, 001025, 001026, 001027, 001028, 001029,
001030, 001031, 001032, 001033, 001034, 001035,
001036, 001037, 001038, 001039, 001040, 001041,
001042, 001043, 001044, 001045, 001046, 001047,
001048, 001049, 001050, 001051, 001052, 002001,
002002, 002003, 002004, 002005, 002006, 003004,
003010, 003011, 003012, 003013, 004001, 004002,
004003, 004004, 004005, 004006, 004007, 004008,
004009, 004010, 004011, 004012, 004013, 004014,
004015, 004016, 004017, 004018, 004020, 004021,
004022, 004023, 004024, 004025, 004026, 004027,
004028, 004029, 004030, 004031, 004032, 004033,
004034, 004035, 004036, 004037, 004038, 004039,
004040, 004041, 004042, 004043, 004044, 004045,
004046, 005001, 005002, 005003, 005004, 005005,
005006, 005007, 005008, 005009, 005010, 005012,
005013, 005014, 005015, 006001, 006002, 006003,
006004, 006005, 006006, 006007, 006008, 007001,
007002, 007003, 007004, 007005, 007006, 008001,
008002, 008003, 008004, 009001, 009003, 009004,
009005, 009006, 009007, 009008, 009009, 010001,
010002, 010003, 010004, 010005, 010006, 010007,
011001, 011002, 011003, 011004, 011005, 011006, 011007,
011008, 020001, 020002, 020003, 020004, 020005,
020006, 020007, 020008, 020009, 020010, 020011,
039001, 039002, 039003, 039004, 039005, 039006,
039007, 039008, 039009, 039010, 039011, 039012,
039013, 039014, 039015, 039016, 039017, 039018, 039019,
039020, 039021, 039022, 039023, 039024, 039025,
039026, 039027, 039028, 040001, 040002, 040003,
040004, 040005, 040006, 040007, 040008, 040009,
040010, 040011, 040012, 040013, 040014, 040015,
040016, 040017, 040018, 040019, 040022, 040023,
040024, 040025, 065001, 065002, 065003, 065004,
065005, 065006, 065007, 065008, 065009, 065010,
065011, 065012, 065013, 065014, 065015, 065018,
065019, 065020, 065021, 065022, 065023, 065024,
065025, 065026, 065027, 065028, 065029, 065030,
065031, 065032, 065033, 065034, 065035, 065036,
065037, 065038, 065039, 065040, 065041, 065042,
065043, 065044, 065045, 065046, 065047, 065048,
065049, 065050, 065051, 065052, 065053, 065054,
065056, 065057, 065058, 065059, 065060, 065061,
065062, 065063, 065064, 065065, 065066, 065067,
065068, 065069, 065070, 065071, 065072, 065073,
065074, 065075, 065076, 065077, 065078, 065080,
065081, 065082, 065083, 065085, 065086, 065087,
065089, 065090, 065091, 065092, 065093, 065094,
065095, 065096, 065097, 065098, 065099, 065100,
065101, 065102, 065103, 065104, 065105, 065106, 065107,
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065108, 065109, 065110, 065111, 066001, 066002,
066003, 066004, 066005, 066006, 066007, 066008,
066009, 066010, 066011, 066012, 066013, 066014,
066015, 066016, 066017, 066018, 066020, 066021,
066022, 066024, 066026, 066027, 066028, 066029,
066030, 066031, 066032, 066033, 066034, 066035,
066036, 066037, 066038, 066039, 066040, 066041,
066042, 066043, 066044, 066045, 066046, 066047,
066048, 066049, 066050, 066051, 066052, 066053,
066054, 066055, 066056, 066058, 066059, 066060,
066061, 066062, 066063, 066064, 066065, 066066,
066067, 066068, 066069, 066070, 066071, 066072,
066073, 066074, 066075, 066076, 066077, 066078,
066079, 066080, 066081, 066082, 066083, 066084,
066085, 066086, 066087, 066088, 066089, 066090,
066091, 066092, 066093, 066094, 066095, 066096,
066097, 066098, 066099, 066100, 066102, 066103,
067001, 067002, 067003, 067004, 067005, 067006,
067007, 067008, 067009, 067010, 067012, 067013,
067014, 067015, 067016, 067017, 068001, 068002,
068005, 068006, 068007, 068008, 068009, 068010,
068011, 068012, 068013, 068014, 068015, 068016,
068017, 068018, 068019, 068020, 068021, 068022,
068023, 068024, 068025, 068026, 068027, 068028,
068029, 068030, 068031, 068032, 068033, 068034,
068035, 068036, 068037, 068038, 068039, 068040,
068041, 068042, 068043, 068044, 068045, 068047,
068048, 068049, 068050, 068051, 068052, 068053,
068055, 068056, 069001, 069002, 069003, 069004,
069005, 069006, 069007, 069008, 069009, 070001,
070002, 070003, 070004, 070005, 070006, 070007,
070008, 070009, 070012, 070013, 070014, 070015,
070016, 070017, 070018, 070019, 070020, 070021,
070022, 070023, 070024, 070025, 071001, 071003,
071004, 071005, 071006, 071007, 071008, 071009,
071010, 071011, 071012, 071013, 071014, 071015, 071016,
071017, 071018, 072001, 072002, 072003, 072004,
072005, 072006, 072007, 076001, 076002, 076003,
076005, 076006, 076007, 076008, 076009, 076010,
076011, 076012, 076014, 076015, 076016, 076017,
077001, 077002, 077003, 077004, 077005, 077006,
077007, 077008, 077009, 077010, 077011, 078001,
078002, 078003, 078004, 078005, 078006, 078007,
078008, 078009, 078010, 078011, 078012, 078013,
078014, 079001, 079002, 079003, 079004, 079005,
079006, 079007, 079008, 079009, 079010, 079012,
079013, 079014, 079015, 079016, 079017, 079018,
079019, 079020, 079021, 079022, 080001, 080002,
080003, 080004, 080005, 080006, 080007, 080008,
080009, 080010, 080012, 080013, 081001, 081002,
081003, 081006, 081007, 081008, 081009, 081010,
081011, 081012, 084001, 084002, 094001, 094002,
094006, 094007, 094008, 094009, 094010, 094011,
094012, 094013, 094014, 094015, 094016, 094017,
094018, 094019, 094020, 094021, 094022, 094023,
094024, 094025, 094026, 094027, 094028, 094029,
094030, 094031, 094032, 094033, 094034, 094035,
094036, 094037, 094039, 094041, съгласно Картата
на възстановената собственост за землището на
с. Левуново, ЕКАТТЕ 43243, община Сандански,
област Благоевград, към 10.ХІІ.2008 г., с обща
площ 6560,779 дка;
4.22. имоти с номера 000043, 000045, 000054,
000083, 000085, 000092, 000101, 000115, 000120,
000134, 000137, 000138, 000139, 023001, 023002,
023003, 023004, 023005, 023006, 023008, 023009,
023010, 023011, 023012, 023013, 023014, 025001,
025002, 025003, 025004, 025005, 025006, 025007,
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025008, 025009, 026001, 026002, 026003, 026004,
026005, 026006, 026007, 026008, 026009, 026010,
026011, 026012, 026013, 026014, 026015, 026018,
026019, 026020, 026021, 026022, 026023, 026024,
съгласно Картата на възстановената собственост
за землището на с. Ново Делчево, ЕКАТТЕ 52074,
община Сандански, област Благоевград, към
10.ХІІ.2008 г., с обща площ 389,802 дка;
4.23. имоти с номера 000041, 000042, 000043,
000044, 000045, 000046, 000047, 000048 – част (0,988
дка), 000051, 000052, 000054, 000055, 000057, 000058,
000059, 000060, 000062, 000066, 000067, 000068,
000075, 000076, 000077, 000119 – част (2,593 дка),
000170, 027001, 027002, 027016, 027042, 027043,
027044, 028001, 028002, 028003, 028004, 028005,
028008, 028009, 028010, 028011, 028012, 028013,
028014, 028015, 028016, 028017, 028018, 029001,
029002, 029003, 029004, 029005, 029006, 029007,
029008, 029009, 029010, 029011, 029012, 029013,
029014, 029015, 035001, 035002, 035003, 035004,
036001, 037001, 037002, 037003, 037004, 037005,
037006, 037007, 037008, 037009, 037010, 037011,
037012, 037013, 037014, 037015, 037016, 037017, 037018,
037019, 037020, 037021, 037022, 037023, 037024,
037025, 037026, 037027, 037028, 037029, 037030,
037031, 037032, 037033, 037034, 037035, 037037, 037038,
037039, 037040, 037041, 037042, 037043, 037044, 037045,
037046, 037047, 037048, 037049, 037050, 037051, 037052,
037053, 037054, 037055, 037056, 038001, 038002,
038003, 038004, 038005, 038006, 038007, 038008,
038009, 038010, 038011, 038012, 038013, 038014,
038015, 038016, 038017, 038018, 038019, 038020,
039001, 039002, 039003, 039004, 039005, 039006,
039007, 039008, 040001, 040003, 040004, 040005,
040006, 040007, 040008, 040009, 040010, 040011,
040012, 040013, 040014, 040015, съгласно Картата
на възстановената собственост за землището на
с. Ново Ходжово, ЕКАТТЕ 52307, община Сан
дански, област Благоевград, към 10.ХІІ.2008 г.,
с обща площ 388,161 дка;
4.24. имоти с номера 000146, 000293 – част
(15,078 дка), 100005, 100006, 101003, 101005, 101006,
101008, 101010, 101012, 101014, 101016, 101017, 101018,
101019, съгласно Картата на възстановената соб
ственост за землището на с. Поленица, ЕКАТТЕ
57176, община Сандански, област Благоевград,
към 10.ХІІ.2008 г., с обща площ 101,644 дка;
4.25. имоти с номера 000013, 000237, 000238,
000329 – част (0,310 дка), 000365 – част (283,573
дка), 000396 – част (833,807 дка), 000551, 000603,
съгласно Картата на възстановената собственост
за землището на гр. Сандански, ЕКАТТЕ 65334,
община Сандански, област Благоевград, към
10.ХІІ.2008 г., с обща площ 927,379 дка;
4.26. и мо т и с номера 0 0 0 030, 0 0 0 036,
000037 – част (267,816 дка), 000039, 000041, 000042,
000043, 000044, 000045, 000046, 000047, 000048,
000050, 000051, 000053, 000054, 000055, 000056,
000057, 000058, 000059, 000060, 000061, 000062,
000063, 000065, 000066, 000067, 000068, 000069,
000070, 000071, 000072, 000073, 000075, 000076,
000077, 000078, 000079, 000080, 000081, 000082,
000083, 000084, 000085, 000086, 000087, 000089,
000091, 000092 – част (0,927 дка), 000093, 000094,
000095, 000096, 000097, 000098, 000099, 000100,
000101, 000102, 000103, 000104, 000105, 000106,
000107, 000108, 000109, 000110, 000111, 000112,
000113, 000114, 000115, 000116, 000117, 000119,
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000120, 000121, 000122, 000123, 000124, 000125,
000126, 000127, 000128, 000129, 000130, 000132,
000133, 000136, 000137 – част (157,204 дка), 000138,
000143, 000144, 000145, 000146, 000147, 000148, 000149,
000150, 000151, 000154, 000155, 000156, 000157,
000158 – част (3,345 дка), 000159, 000160, 000161,
000162, 000163, 000164, 000165, 000167, 000169, 000170,
000171, 000173, 000174, 000175, 000176, 000177, 001001,
001002, 001003, 001004, 001005, 001006, 001007,
001008, 001010, 001011, 001012, 001013, 001014, 001015,
001016, 002001, 002002, 002003, 002004, 002005,
002006, 002007, 002008, 002009, 002010, 002011,
003001, 003002, 003003, 003004, 003005, 003006,
003007, 003008, 004001, 004002, 004003, 004004,
004005, 004006, 004007, 004008, 004009, 004010,
004011, 004012, 004014, 004015, 008001, 008002,
008003, 008004, 008005, 008006, 008007, 008008,
008009, 008010, 008011, 008012, 008013, 008014,
008015, 008016, 008017, 008018, 008019, 008023,
008024, 008025, 008026, 008027, 008028, 008029,
008030, 008031, 008032, 008033, 008034, 008035,
008036, 008037, 009001, 009002, 009003, 009004,
009005, 009006, 009007, 009008, 009009, 009010,
009011, 009012, 009013, 009014, 010001, 010002,
010003, 010004, 010005, 010006, 010007, 010008,
011001, 011002, 011005, 011006, 012001, 012002,
012003, 012012, 012013, 012015, 012026, 012027,
012028, 012029, 012031, 012032, 012033, 012034,
017001, 017002, 017003, 017004, 017009, 018001,
018002, 018003, 018004, 018005, 018006, 018007,
018008, 020002, 020003, 020004, 020005, 020006,
020007, 020008, 020009, 020010, 020011, 020012,
020014, 020015, 020017, 020018, 020019, 021001,
021003, 021004, 021005, 021006, 021007, 021008,
021009, 021010, 021011, 021012, 021013, 021014, 021015,
021016, 021017, 021018, 021019, 021020, 022001, 022002,
022003, 022004, 022005, 022006, 022008, 022009,
022010, 022011, 022013, 022014, 022015, 022016,
022017, 022018, 022019, 022020, 022021, 022022,
023001, 023002, 023003, 023004, 023005, 023006,
023007, 023008, 023009, 023010, 023011, 023012,
023013, 023014, 023015, 023016, 023017, 023018,
023019, 024010, 024011, 024012, 024013, 024014,
024015, 024017, 025001, 025002, 025003, 025004,
025005, 025006, 025007, 025008, 025009, 025010,
025011, 025012, 025013, 028001, 028002, 028003,
028004, 028005, 033002, 033003, 033004, 033005,
034001, 034002, 035001, 035002, съгласно Картата
на възстановената собственост за землището на
с. Струма, ЕКАТТЕ 69938, община Сандански,
област Благоевград, към 10.ХІІ.2008 г., с обща
площ 6133,338 дка.
5. Пълният опис на координатите на точките,
определящи границата на защитена зона „Рупи
те“, с идентификационен код BG0002098, както и
координатните регистри на частите от имотите
по т. 4 се съхраняват и са на разположение в
МОСВ и РИОСВ – Благоевград.
6. В границите на защитената зона се забранява:
6.1. п рема х ването на харак терист ик и на
ландшафта (синори, единични и групи дървета,
защитни горски пояси) при ползването на земе
делските земи като такива;
6.2. залесяването на ливади, пасища и мера,
както и превръщането им в обработваеми земи
и трайни насаждения;
6.3. използването на пестициди и минерални
торове в пасища и ливади;
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6.4. разкриването на нови и разширяването
площта на съществуващи кариери, рудници и мини
с изключение на тези, за които към датата на
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
има започната процедура или са съгласувани по
реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда и/или чл. 31 от Закона за биоло
гичното разнообразие;
6.5. разкриването на нови баластриери в
речните корита и речните тераси, с изключение
на тези, за които към датата на обнародване на
заповедта в „Държавен вестник“ има започната
процедура или са съгласувани по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната среда
и/или чл. 31 от Закона за биологичното разно
образие;
6.6. изграждането на нови фотоволтаични съо
ръжения, водноелектрически централи и вятърни
генератори за производство на електроенергия
с изключение на тези, за които към датата на
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
има започната процедура или са съгласувани по
реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда и/или чл. 31 от Закона за биоло
гичното разнообразие.
7. Защитените територии, обявени по реда на
Закона за защитените територии, попадащи в
границите на защитена зона „Рупите“ с иденти
фикационен код BG0002098, запазват статута, ка
тегорията, границите и режимите си на опазване.
Горното не отменя прилагането на забраните и
ограниченията по тази заповед за тези територии.
8. В срок до две години от влизане в сила
на тази заповед РИОСВ – Благоевград, да пред
приеме необходимите действия по отразяване
на защитената зона в картата на възстановената
собственост, кадастралната карта и кадастралните
регистри за съответните землища.
9. Защитена зона „Рупите“ с идентифика
ционен код BG0002098 да се впише в регис
трите на защитените зони, водени в МОСВ и
РИОСВ – Благоевград.
10. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпо
редби от Закона за биологичното разнообразие.
11. Заповедта влиза в сила от обнародването
є в „Държавен вестник“.
12. Заповедта не подлежи на обжалване.
2826

За министър: Е. Манева

РАЗРЕШЕНИЕ № 712
от 11 март 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Борова кория“, разположена в землищата на с. Ореше и
с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград,
и с.Долен, община Сатовча, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства във връзка с § 86 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства и протоколно решение на
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Министерския съвет № 8 от 24.ІІ.2010 г. разре
шавам на Потребителна кооперация „Балкан“,
с. Крушево, община Гърмен, титуляр на разре
шението, дружество, регистрирано с решение от
13.VІ.2005 г. по ф.д. № 777/2005, т. 1, стр. 35, парт.
№ 8, в Благоевградския окръжен съд, със седа
лище и адрес на управление с. Крушево, община
Гърмен, да извърши за своя сметка проучване на
скалнооблицовъчни материали – подземни богат
ства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства, в площ Борова кория, разположена в
землищата на с. Ореше и с. Крушево, община
Гърмен, област Благоевград, и с. Долен, община
Сатовча, област Благоевград:
1. Срокът на разрешението е две години.
2. Размерът на площта е 2,7 кв.км.
3. Границите на площта са определени с
координатите на граничните точки № 1 – 15
съгласно приложение № 1 – карта на площта, и
приложение № 2 – списък с координати на точ
ките в координатна система 1970 г. – неразделна
част към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
2830
РАЗРЕШЕНИЕ № 713
от 11 март 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Топчи
дере“, разположена на територията на община
Крумовград, област Кърджали
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства във връзка с § 86 от пре
ходните и заключителните разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за подзем
ните богатства и протоколно решение на Минис
терския съвет № 8 от 24.ІІ.2010 г. разрешавам на
„Надил Юнион“ – ООД, Крумовград, титуляр на
разрешението, дружество, регистрирано по ф. д.
№ 636/2004 на Кърджалийския окръжен съд и
вписано в регистъра на търговските дружества
под номер 24, том 5, стр. 116, със седалище и
адрес на управление – Крумовград, ул. Прогрес
4, да извърши за своя сметка проучване на скал
нооблицовъчни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства, в площта „Топчи дере“, разположена
на територията на община Крумовград, област
Кърджали, при следните условия:
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1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,05 кв. км.
3. Границите на площта са определени с коор
динатите на граничните точки № 1 – 9 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в коорди
натна система 1970 г, към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
2831

Министър: Н. Караджова

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 161-ДФ
от 17 март 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 180 ЗППЦК
Комисията за финансов надзор издава разреше
ние на управляващо дружество „Инвест Кепи
тъл“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Стефан Караджа 2, да
организира и управлява договорен фонд „Инвест
Кепитъл – Високодоходен“.
Вписва на основание чл. 164а, ал. 2 ЗППЦК
договорен фонд „Инвест Кепитъл – Високодо
ходен“ в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН,
воден от Комисията за финансов надзор (КФН).
Потвърждава проспект за публично предлагане на
дялове на договорен фонд „Инвест Кепитъл – Ви
сокодоходен“ на основание чл. 180, ал. 6 ЗППЦК.
Вписва емисията дялове в публичния регистър по
чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН. Вписва
договорен фонд „Инвест Кепитъл – Високодохо
ден“ като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1,
т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълне
нието на индивидуалния административен акт.
2651

Председател: П. Чобанов

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 1
от 29 март 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прила
гането му Управителният съвет на Националния
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компенсационен жилищен фонд утвърждава про
мяна в персоналния състав на местни комисии
по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ, както следва:
1. Местната комисия при община Нова Загора,
област Сливен (ДВ, бр. 16 от 2008 г.), освобождава
Доньо Куртев Куртев – председател на местната
комисия, и утвърждава Данка Митева Чиликова
за неин председател.
Промяната е предложена с Решение № 528
на Общинския съвет – гр. Нова Загора, взето с
протокол № 43 от 16.ІІІ.2010 г.
2. Местната комисия при община Разлог,
област Благоевград (ДВ, бр. 36 от 2008 г.), осво
бождава Георги Стоянов Тренчев – председател
на местната комисия, и утвърждава Венцислав
Костадинов Гърменов за неин председател.
Промяната е предложена с Решение № 42 на
Общинския съвет – гр. Разлог, прието с протокол
№ 2 от 25.ІІ.2010 г.
Новоутвърдените председатели са легитимни
да вземат управленски решения и да подписват
протоколи на местните комисии от деня на об
народване на решението на Управителния съвет
в „Държавен вестник“ и действат през мандата
на предложилите ги общински съвети.
2910

Председател: М. Тотева

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 152
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администра
ция, решение на Комисията за защита на потре
бителите, прието с протокол № 3 от заседание,
проведено на 26.І.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за услови
ята и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
протокол от изпитване № 16884 от 21.ХІІ.2009 г.,
издаден от изпитвателен център „Глобал Тест“,
София, и експертно заключение от 22.12.2009г.,
удостоверяващи, че предлаганата на пазара детска
жилетка, търговска марка WANXIWA, страна
на произход: Китай, закопчаването е с цип, на
лицевата страна са поставени бродирани 2 бр.
пеперуди, върху пеперудите има залепени декора
тивни мъниста, има прикачен етикет на чужд език:
TM WANXIWA, We are friends…, -XL-, символи за
поддръжка, не съответства на изискванията за
безопасност съгласно БДС EN 71-1 по показатели:
„Устойчивост на опън“ при прилагане на сила от
57 N (по-малка от изискващата се от 90 ± 2 N) се
откъсва от повърхността мънисто; „Цилиндър за
малки части“ – мънистата се откъсват, отлепват
и влизат изцяло в цилиндъра за малки части;
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потенциалният риск за малкото дете е задавяне
и задушаване при евентуално поглъщане на от
делените елементи (мъниста), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детска
жилетка, търговска марка WANXIWA, страна
на произход: Китай, закопчаването е с цип, на
лицевата страна са поставени бродирани 2 бр.
пеперуди, върху пеперудите има залепени декора
тивни мъниста, има прикачен етикет на чужд език:
TM WANXIWA, We are friends…, -XL-, символи за
поддръжка, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на произво
дителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председа
теля на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
2743

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 153
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администра
ция, решение на Комисията за защита на потре
бителите, прието с протокол № 1 от заседание,
проведено на 12.І.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от по
требителите и унищожаване на опасни стоки и за
реда за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 1616 от 23.ХІ.2009 г., издаден от
„Булгарконтрола“ – АД, София, и сертификат за
инспекция № 11/2583 от 26.ХІ.2009 г., удостове
ряващи, че предлаганият на пазара нафталин,
имитиращ храна – под формата на бонбони
(дражета) с кръгла форма, бял цвят, в найлонова
опаковка с надписи на чужд език в син и цикламен
цвят: „Naphthalene Ball“, лого с надпис: WHALE,
N.W.100g, MADE IN CHINA, бар код 6921791732441,
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PURITY 99 % UP, не съответства на изискванията
на БДС EN 71-1 по показател: „Цилиндър за мал
ки части“ – стоката не отговаря на нормативно
установените изисквания за безопасност, същата
е опасна и негодна по предназначение, тъй като
влиза изцяло в цилиндъра за малки части; стока
та наподобява бонбони (дражета), поради което
е привлекателна за малки деца; поглъщането и
досегът с нафталин от деца може да предизвика
раздразнение, парене, отравяне; при попадане в
очите нафталинът може да предизвика зачервяване
или изгаряне, нареждам:
1. Забран явам вноса, износа, възмездно
то или безвъзмездното пускане на пазара на
нафталин, имитиращ храна – под формата на
бонбони (дражета) с кръгла форма, бял цвят, в
найлонова опаковка с надписи на чужд език в
син и цикламен цвят: „Naphthalene Ball“, лого с
надпис: WHALE, N.W.100g, MADE IN CHINA,
бар код 6921791732441, PURITY 99% UP, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на произво
дителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председа
теля на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
2744

Председател: Д. Лазаров

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 77
от 22 март 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява ПУП – парцеларен
план за уличен водопровод и канализация до имот
с идентификатор № 04279.310.1669 в местността Си
джим чукар по КК на Благоевград, минаващи през
имоти с идентификатори № 04279.310.27 – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ, и № 04279.310.3353 – общински път.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Благоевград.
2927

Председател: К. Хаджигаев
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РЕШЕНИЕ № 78
от 22 март 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява ПУП – парцеларен
план за външно ел. захранване до имот с иденти
фикатор № 04279.17.1 в местността Чикуто – Ш-16
по КК на Благоевград, минаващ през имоти с
идентификатори № 04279.17.1 – частна собстве
ност, № 04279.17.121 – полски път, собственост
на община Благоевград, и № 04279.34.20 – нива,
частна собственост, със сервиту т, огранича
ващ правото на ползване в имот с иденти
фикатори № 04279.17.1 – частна собственост,
№ 04279.17.121 – полск и път, собственост на
община Благоевград, и № 04279.34.20 – нива,
частна собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Благоевград.
2928

Председател: К. Хаджигаев

РЕШЕНИЕ № 79
от 22 март 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява ПУП – парце
ларен план за външно ел. захранване на обект
„Контролер за базова станция на „Космо Бъл
гария Мобайл“ – ЕАД, в имот с идентификатор
№ 04279.75.54 в местността Баларбаши – Бл. 3,
по КК на Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Благоевград.
2929

Председател: К. Хаджигаев

РЕШЕНИЕ № 80
от 22 март 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява ПУП – парцела
рен план за водопровод за захранване на обект
„Контролер за базова станция на „Космо Бъл
гария Мобайл“ – ЕАД, в имот с идентификатор
№ 04279.75.54 в местността Баларбаши – Бл. 3,
по КК на Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Благоевград.
2930

Председател: К. Хаджигаев

РЕШЕНИЕ № 81
от 22 март 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява ПУП – парцеларен
план за уличен канал на обект „Контролер за базо
ва станция на „Космо България Мобайл“ – ЕАД, в
имот с идентификатор № 04279.75.54 в местността
Баларбаши – Бл. 3, по КК на Благоевград.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Благоевград.
2931

Председател: К. Хаджигаев

РЕШЕНИЕ № 82
от 22 март 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява ПУП – парцеларен
план за оптичен кабел на обект „Контролер за ба
зова станция на „Космо България Мобайл“ – ЕАД,
в имот с идентификатор № 04279.75.54 в местността
Баларбаши – Бл. 3, по КК на Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Благоевград.
2932

Председател: К. Хаджигаев

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 2029-5
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 16 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 21,
ал. 6 ЗОС и протокол № 32 от 23 – 24.VI.2009 г.
на Експертния съвет по устройство на тереито
рията при община Варна и заявление с вх. № АГ8-01/1908 от 29.IX.2008 г. от „Тополи“ – ЕООД,
и „Изида“ – ООД, по предложение на кмета на
общината с вх. № РД-9-9302/113 от 12.Х.2009 г.
Общинският съвет – Варна, приема изработения
ПУП – ПРЗ за УПИ ХХ-79, XXI-79, XXII-79,
XXIII-79 от кв. 1 и УПИ VII-79, VIII-79, IX-79 и
Х-79 от кв. 2 и улична регулация от о.т. 4 до о.т.
8 и от о.т. 4 до о.т. 181 по плана на зона СОП 4.2
на землище с. Тополи, община Варна.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Варна до Административния съд – Варна.
2756

Председател: Б. Гуцанов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 846
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2010 г. и открива процедура за приватиза
ция на обособена част от „Комунално стопан
ство“ – ЕООД, Велико Търново, представляваща
офисни помещения, разположени на ет. 2 от
административна сграда на ул. Н. Габровски 78,
Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на обособената
част, сключването на договори за придобиване
дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за
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кредит, за обезпечаване на вземания и поемане
на менителнични задължения освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за привати
зация да подготви и осъществи приватизационната
сделка по установения от закона ред и приетите
решения от Общински съвет – гр. Велико Търново.
2757

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 847
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 46, ал. 1, т. 5 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 711 от
24.ІХ.2009 г. Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Приема начална цена в размер 350 000 лв.
за продажба на 945 дяла, представляващи 100 %
от капитала на общинско търговско дружество
„Пиено“ – ЕООД, гр. Лясковец. Сделката е осво
бодена от ДДС.
2. Утвърждава тръжна документация и оп
ределя начин за продажба на посочените в т. 1
дялове от дружеството – търг с явно наддаване,
при стъпка в размер 25 000 лв. над определената
начална цена.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – 28 дни след датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“; начало
на търга – 14 ч.; място на търга – голямата зала
на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба на дружеството. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 600 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация се заплаща в офиса на „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, в сградата
на общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224
7614 52 на Общинската агенция за приватизация,
BIC код: SOMB BGSF. Тръжната документация
се получава от кандидатите за участие или но
тариално упълномощени от тях лица в стая 419
на общината след представяне на документ за
извършено плащане.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
трябва да внесат депозит в размер 100 000 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на послед
ния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Об
щинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код: SOMBBGSF.
6. Заплащането на договорената цена и сключ
ването на договор за продажба на дружеството
да се извърши в 30-дневен срок от датата на ре
шението за определяне на купувач. Дължимата
сума, представляваща разликата между догово
рената цена и внесения депозит, да се заплати в
левове по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614
50 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код: SOMB BGSF. Непарични платежни
средства не се приемат.
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7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок
за оглед на дружеството – до 12 ч. на деня,
предхождащ датата на търга. Срок за подаване
на документи за участие в търга – до 17,30 ч. на
деня, предхождащ датата на търга, в стая 419 на
общината.
8. Възлага на Общинската агенция за прива
тизация да организира приватизационната сделка
за дружеството по установения от закона ред и
взетите решения от общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
за дружеството да се проведе 14 дни след датата
на търга при същите условия.
2758

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 849
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3 , т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 46, ал. 1, т. 5 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от
Наредбата за търговете и конкурсите във връз
ка с решения № 1347 от 19.ІV.2007 г., № 190 от
22.V.2008 г. и № 845 от 18.ІІІ.2010 г. Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 50 % приетата с Решение № 190
от 22.V.2008 г. на Общинския съвет – гр. Велико
Търново, начална цена за продажба на 19 579 по
именни акции от „ВТО Мултиком“ – АД, Велико
Търново, представляващи 34 % от капитала на
дружеството.
2. За посочения в т. 1 пакет от акции да се
проведе търг с явно наддаване при следните
условия:
2.1. Начална тръжна цена за продажба на
19 579 поименни акции от „ВТО Мултиком“ – АД,
Велико Търново, представляващи 34 % от капи
тала на дружеството – 200 000 лв. Сделката е
освободена от ДДС.
2.2. Стъпка за наддаване – 20 000 лв.
2.3. Дата на търга – 21 дни след датата на обна
родване на това решение в „Държавен вестник“;
начало на търга – 14 ч.; място на търга – голямата
зала на общината.
2.4. Цена на комплект тръжна документа
ция – 600 лв. (с ДДС). Цената се заплаща в офиса
на „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
в сградата на общината по сметка № BG93 SOMB
9130 3224 7614 52 на Общинската агенция за при
ватизация, BIC код: SOMB BGSF. Получаване на
документацията от Общинската агенция за прива
тизация – стая 419 на общината. Кандидатите за
участие се легитимират пред агенцията с документ
за самоличност и документ за актуално правно
състояние, а в случаите на упълномощаване – с
нотариално заверено пълномощно.
2.5. Депозит за участие в търга – 60 000 лв.
Внасят се по сметка BG59 SOMB 9130 3324 7614
01 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код: SOMB BGSF.
2.6. Заплащане на тръжната цена и сключ
ването на договор за продажба – в 30-дневен
срок от датата на решението за определяне
на купувач. Дължимата сума, представляваща
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разликата между договорената цена и внесения
депозит, се заплаща в левове по сметка № BG50
SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код: SOMB BGSF.
Непарични платежни средства не се приемат.
2.7. Срокове: за заплащане на тръжната доку
ментация – до 10 ч. на деня, предхождащ датата
на търга; за получаване на тръжната докумен
тация – до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга; за оглед и посещения – до 12 ч. на деня,
предхождащ датата на търга – след закупена
документация и издадено удостоверение от Об
щинската агенция за приватизация; за внасяне на
депозит – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на
търга; за подаване на документи за участие – до
17,30 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в
стая 419 на общината.
2.8. Допуска се и разсрочено плащане при
следните условия: начална вноска – не по-малка от
30 % от определената цена; срок за издължаване
на остатъка – не по-голям от 24 месеца считано от
датата на сключване на договора на равни 3- или
6-месечни вноски по договореност с купувача;
собствеността върху акциите се прехвърля след
окончателното изплащане на цената.
3. Възлага на Общинската агенция за прива
тизация да организира приватизационната сделка
по установения от закона ред и взетите решения
от общинския съвет.
4. При неявяване на купувачи на обявената с
това решение дата да се проведе повторен търг
след 14 дни при същите условия.
2759

Председател: Ал. Чокойски

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
ДОБРИЧ
ЗАПОВЕД № РД-11-10-48
от 15 март 2010 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за ад
министрацията, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение от
протокол от заседание на Областен експертен
съвет по устройство на територията от 10.ІІІ.2010 г.
във връзка с внесения в областна администра
ция с писмо вх. № РЗ-01-06-2771/12.ІІ.2010 г. от
„НЕК“ – ЕАД, П „Трафоелектроинвест“, окон
чателен проект на ПУП – парцеларен план на
обект „Въздушна електропроводна линия 110 kV
„п/ст Добрич – п/ст Каварна – 2“ в землищата на
общините Добрич, Добричка, Балчик и Каварна
одобрявам подробен устройствен план – парцела
рен план на обект „Въздушна електропроводна
линия 110 kV „п/ст Добрич – п/ст Каварна – 2“
в землищата на общините Добрич, Добричка,
Балчик и Каварна, съгласуван с протокол от
Областен експертен съвет по устройство на тери
торията, проведен на 10.ІІІ.2010 г., с възложител
„НЕК“ – ЕАД, П „Трафоелектроинвест“ – със
седалище и адрес на управление София, бул. П. Ю.
Тодоров 24; идентификационен № 0006493480616,
представлявано от Евгени Минков Таслаков – уп
равител.
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Заповедта подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 ЗУТ пред Административния
съд – гр. Добрич, в 14-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За сведение на заинтересуваните лица списъкът
с поземлените имоти, засегнати от сервитута на
въздушната електропроводна линия 110 kV „п/
ст Добрич – п/ст Каварна – 2“ в землищата на
общините Добрич, Добричка, Балчик и Каварна,
се намира на сайта на областна администра
ция – Добрич, и в бюрото за комплексно об
служване на областна администрация – Добрич,
гр. Добрич, ул. Независимост 5.
2733

Областен управител: Ж. Желязков

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 31-2
от 23 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 58,
ал. 2, т. 1, чл. 59 и 63 от Закона за концесиите,
Решение № 28-5 от 30.XI.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Добрич, за откриване на процедура за
предоставяне на концесия върху имот публична
общинска собственост – „Млекарница“ в АЕМО
„Стария Добрич“, гр. Добрич, и протокол № 1 от
4.XII.2009 г., протокол № 2 от 20.I.2010 г., протокол
№ 3 от 26.I.2010 г. и протокол № 4 от 29.I.2010 г.
на комисия, назначена със Заповед № 1540 от
4.XII.2009 г. на кмета на община гр. Добрич за
провеждане на процедурата за предоставяне на
концесия, изменена със Заповед № 61 от 19.I.2010 г.
за назначаване на заместник на член от комисията,
Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
I. Определя за концесионер на имот публич
на общинска собственост – „Млекарница“ от
АЕМО „Стария Добрич“, класирания на първо
място участник – частен земеделски производител
(ЧЗП) Гюрсел Юсеин Сали, живущ в с. Дъбрава,
община Балчик, ул. Дванадесета 6, с 40 точки.
II. В съответствие с резултатите от проведе
ната открита процедура конкретизира следните
условия на концесията и правата и задължени
ята на страните в съответствие с офертата на
участника, предложен за концесионер, които не
са определени или са определени в граници с
Решение № 28-5 от 30.XI.2009 г. на общинския
съвет за откриване на процедурата за предоста
вяне на концесия, както следва:
1. Размер на еднократното годишно концеси
онно плащане (ГКП), дължимо към датата на
влизане в сила на концесионния договор – дължи
се при условията на т. 8.2 от Решение № 28-5 от
30.XI.2009 г., т.е.:
„8.2. Гаранцията за изпълнение на другите
задължения на концесионера по договора е в
размер на едно годишно концесионно плащане.
Внася се при подписване на договора. Внесената
гаранция за участие в процедурата – депозит, се
счита за задатък към тази гаранция. Един ек
земпляр от платежното нареждане се представя
в община гр. Добрич.“
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2. Размерът на минималното годишно концеси
онно плащане за срока на концесията – 2000 лв.
без ДДС, се индексира с натрупване всяка година
с индекса на инфлация, посочен от НСИ, както
следва:
За 1-ата година по договора – ГКП1 = 2000 лв.;
За 2-ата година по договора – ГКП2 = ГКП1
+ (ГКП1 × индекс на инфлация);
За 3-ата година по договора – ГКП3 = ГКП2
+ (ГКП2 × индекс на инфлация);
………………………………………………………………………….......
За 20-ата година по договора – ГКП20 =
ГКП19 + (ГКП19 × индекс на инфлация), като
се приспадне гаранцията по т. 8.2 от Решение
№ 28-5 от 30.XI.2009 г. на общинския съвет, ако
са изпълнявани задълженията от страна на кон
цесионера по време на концесията.
3. Максимален гратисен период, през който
концесионерът се освобождава от извършване на
концесионното плащане: няма.
4. Ред за плащане на годишното концесионно
плащане: авансово плащане на 100% от годишното
концесионно плащане, дължимо до 30 дни след
началото на всяка година по договора.
5. Форма на концесионно плащане – годиш
ното концесионно плащане се заплаща в левове.
6. Размер на вложените за реконструкция
средства:
– 1500 лв. без ДДС за първата година от
сключване на договора;
– 3500 лв. без ДДС през десетата година
от сключване на договора за предоставяне на
концесия.
Размерът на вложените за реконструкция
средства – общо 5000 лв. без ДДС за целия пе
риод на концесия.
III. Определя срок два месеца за сключване на
концесионния договор в съответствие с чл. 62 ЗК.
IV. Определя кмета на общината за орган,
който:
1. Да сключи концесионния договор.
2. Да представлява концедента по концесион
ния договор, с изключение на прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнението
на концесионния договор.
V. Концесионният договор влиза в сила от под
писването му при условията, определени в него.
VI. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност пред Комисията за
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ по реда
на глава единадесета от Закона за концесиите.
VII. На основание чл. 18, ал. 4 ЗК, тъй като
участникът, определен за концесионер – ЧЗП
Гюрсел Юсеин Сали, е физическо лице, конце
сията да се предостави на новоучредено търгов
ско дружество, в което участникът е едноличен
собственик на капитала, или на новорегистриран
от него едноличен търговец.
VIII. Възлага на кмета на община гр. Добрич
последващите съгласно закона действия по из
пълнението на решението.
2720

Председател: Ив. Мандев
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ОБЩИНА КРУМОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 405
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Об
щинският съвет – Крумовград, одобрява подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване, транспортно-комуникационен план,
електро- и В и К схеми за поземлени имоти
№ 028009, 028010 и 029012 от КВС на землище с.
Вранско, община Крумовград. В имоти № 028010
и 029012 с обща площ 5601 кв.м е обособена зона
за застрояване, а в имот № 028009 с площ 1499
кв.м е разработен подходът към зоната. Линиите
на застрояване и разположението на мрежите са
съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
чрез община Крумовград пред Кърджалийския
административен съд.
2722

Председател: М. Байрамали

ОБЩИНА КУЛА
РЕШЕНИЕ № 258
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 31 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 3 от На
редбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Кула, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – ЧОС, АОС № 195
от 20.І.2010 г., както следва:
УПИ І за складова база, състоящ се от:
– дворно място с площ 4900 кв.м;
– гаражи с работилници със ЗП 624 кв.м,
конструкция – масивна, строени през 1967 г.;
– ск ла дове с ъ с ЗП 4 03 к в.м, конс т ру к
ция – масивна, строени през 1987 г., в гр. Кула,
област Ви дин, У ПИ І, к в. 4, при г раници:
от три страни улици, частен имот с пл. № 551 на
Велко Ненов Велков.
2. Приема анализа на правното състояние и
приватизационната оценка на имота.
3. Определя способа на приватизация – пуб
личен търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална цена за продажба на
имота – 77 860 лв.
5. Утвърждава тръжната документация и
договора за продажба.
6. Определя цената на тръжната документация
в размер 100 лв., платими в касата на общината.
7. Тръжната документация се закупува от
ЦУИГ при община Кула до 17 ч. на 25-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“.
8. Определя ред за подаване на документите за
участие – до 17 ч. на работния ден, предхождащ
търга, по ред, определен в тръжната документация.
9. За обекта да се проведе публичен търг с
явно наддаване при следните условия:
9.1. начална цена – 77 860 лв.;
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9.2. размер на депозита – 7786 лв., вносим по
банкова сметка BG33BPBI79483389819301, банков
код BPBIBGSF при банка „Юробанк И Еф Джи“,
клон Кула;
9.3. стъпка на наддаване – 2 % от началната
тръжна цена;
9.4. начин на п лащане на цената – при
ск л юч ва не на дог овора по ба н кова смет ка
BG86BPBI79483289819301, банков код BPBIBGSF
при банка „Юробанк И Еф Джи“, клон Кула;
9.5. определя дата на провеждане на тър
га – 31-вия ден след датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“, начало на
търга – 10 ч., място на търга – заседателната зала
на община Кула;
9.6. определя за дата на повторно провеждане
на търга при неявяване на кандидат на първона
чалната дата – 41-вият ден след датата на обна
родване на решението в „Държавен вестник“ в
същия час и при същите условия;
9.7. оглед на имота може да се извършва
всеки работен ден до деня, предхождащ търга,
след закупуване на тръжната документация.
10. Възлага на кмета на община Кула про
веждането на търга.
11. Упълномощава кмета на община Кула
да сключи приватизационната сделка със спе
челилия търга.
2721

Председател: Л. Лалов

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 287
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 2, ал. 1 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, одо
брява проект ПУП – парцеларен план за трасе
на външна канализация с. Ключ, преминаващо
през ПИ 089073 полски път – общинска собстве
ност, ПИ 089064 – нива, общинска собственост,
ПИ 000356 – път ІV – общинска собственост,
ПИ 089061 – пасище, мера – общинска собстве
ност; заустване на канализация в поземлен имот
000219 – дере, общинска собственост с площ 33 кв.
м, и поземлен имот 89061 – пасище, мера с площ
19 кв. м и изграждане на пречиствателно съоръ
жение в поземлен имот 089063 с площ 523 кв. м,
представляващ нива, общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решени
ето подлежи на обжалване от заинтересуваните
чрез община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
2760

Председател: С. Николов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-17-1
от 18 март 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заклю
чителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи във връзка с
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чл. 28б, ал. 8 от правилника за прилагането му
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
М 1:1000 и регистъра към него на земеделските
земи, предоставени за ползване от граждани въз
основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, в местности
те Лисичи валог, Мункова локва, Шопски дол,
Лозята, Градините и Кукутановец в землището
на Кнежа, община Кнежа, който е изложен в
сградата на община Кнежа.
Жалби срещу одобрения план на новообразу
ваните имоти могат да се подават от заинтересу
ваните лица чрез областния управител на област
Плевен пред Административния съд – гр. Плевен,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител: Ив. Новкиришки
2864

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ЗД-00-42
от 16 февруари 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за соб
ствеността и ползването на земеделските земи
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по § 4
от ПЗРЗСПЗЗ, в землището на с. Чурен, община
„Родопи“, област Пловдив.
Жалби срещу одобрения план на новообразу
ваните имоти могат да се подават от заинтересу
ваните лица чрез областния управител на област
Пловдив до Административния съд – Пловдив,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител: Ив. Тотев
2598
ЗАПОВЕД № ЗД-00-43
от 16 февруари 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и
заключителнитете разпоредби на Закона за соб
ствеността и ползването на земеделските земи
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по § 4
от ПЗРЗСПЗЗ, за местностите Западно от селото
и Южно от селото в землището на с. Устина,
община „Родопи“, област Пловдив.
Жалби срещу одобрения план на новообразу
ваните имоти могат да се подават от заинтересу
ваните лица чрез областния управител на област
Пловдив до Административния съд – Пловдив,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител: Ив. Тотев
2599
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ОБЩИНА РУСЕ
ЗАПОВЕД № РД 01/819
от 11 март 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 2 ППЗНП във връзка
с Решение № 775 на Общинския съвет – гр. Русе,
прието с протокол № 37 от 28.І.2010 г., нареждам:
1. Преобразувам Специална детска градина
„Зора“ с адрес Русе, ул. Измаил 4, в Целодневна
детска градина „Зора“ с групи деца със специални
образователни потребности и/или с хронични
заболявания с адрес Русе, ул. Измаил 4, считано
от 1.ІХ.2010 г.
2. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.
2605

Кмет: Б. Йотов

ОБЩИНА СОПОТ
РЕШЕНИЕ № 218
от 11 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ и чл. 16, т. 1 от На
редба № 7 за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони Общинският съвет – гр. Сопот, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
на ПИ № 000027, 000005, 000004 от КВС на гр.
Сопот, местност „Арменица“, ведно с В и К и ел.
схеми за захранването им във връзка с промяна
предназначението на земеделската земя.
2. Образува УПИ № 000027, 000005, 000004 – жи
лищно строителство за ПИ № 000027, 000005,
000004 в местност „Арменица“ от землището на
гр. Сопот при допустимост на застрояване – пре
обладаващо застрояване с малка височина до 7 м.
3. Задължава кмета на общината в 7-дневен
срок да изпрати решението за обнародване в
„Държавен вестник“.
4. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“ чрез община
Сопот пред Административния съд – Пловдив.
2704

Председател: В. Попов

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 367
от 16 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сре
дец, одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
обект на техническата инфраструктура – трасе за
външно подземно ел. захранване – кабел 20 kV,
за поземлени имоти № 038032 и 038002, местност
Кавак дере, по КВС на с. Драчево във връзка с
изграждането на фотоволтаична електроцентрала.
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Трасето на кабела се прокарва през позем
лени имоти № 147 и 191 – общински пътища до
съществуващ железорешетъчен стълб (ЖРС)
№ 56 в поземлен имот № 041012 – изоставена
нива – общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Средец до Административния съд – Бургас.
2600

Председател: Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 368
от 16 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сре
дец, одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
обект на техническата инфраструктура – трасе за
външно подземно ел. захранване – кабел 20 kV,
за поземлен имот № 37213, местност Ганчев баир
по КВС на гр. Средец, във връзка с изграждането
на фотоволтаична електроцентрала.
Трасето на кабела се прокарва през поземлен
имот № 32177 – нива – частна собственост на
наследници на Петър Тодоров Киров, поземлени
имоти № 832 и 257 – общински полски пътища, път
ІІ-53 Поликраище – Ямбол – Средец, поземлен
имот № 346 – държавна собственост, и поземлен
имот № 37231 – нива – частна собственост на
„Алекс енерджи“ – ЕООД, гр. Средец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Средец до Административния съд – Бургас.
2601

Председател: Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 370
от 16 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец,
одобрява ПУП – парцеларен план на елементи
те на техническата инфраструктура – трасе за
външно подземно ел. захранване – кабел 20 kV,
в поземлен имот № 000242, местност Стопански
двор в землището на с. Кубадин.
Трасето на кабела се прокарва през поземлен
имот № 000230 – общински полски път, и позем
лен имот № 32023 – нива, частна собственост на
Гана Пеева.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Средец да Административния съд – Бургас.
2602

Председател: Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 371
от 16 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец,
одобрява ПУП – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура – трасе за външ
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но подземно ел. захранване – кабел 20 kV, за УПИ
ІІІ-340, кв. 3 по кадастралния и регулационния
план на с. Зорница.
Трасето на кабела се прокарва по улица с о.т.
50, о.т. 8 и о.т. 7 по регулационния план на с. Зо
рница и през поземлен имот № 000242 – пасище,
общинска собственост по КВС на с. Зорница.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Средец да Административния съд – Бургас.
2603

Председател: Г. Георгиев

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 737
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 737 от 28.I.2010 г. Общинският съвет – Стара За
гора, одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план на елементите на техническата
инфраструктура – кабелна свързаност на „Пер
фект Медика“ – ООД, към MAN, мрежата на
БТК – изграждане на електронна съобщителна
канална и кабелна мрежа за захранване на обект в
поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 000874,
местност Под Медвен, землище с. Хрищени,
община Стара Загора, минаващо през полски
пътища с кадастрални номера ПИ № 000403 и
ПИ № 000409 и път IV клас с кадастрален номер
ПИ № 000798. Проектът се намира в сградата на
общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
2860

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 738
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 738 от 28.I.2010 г. Общинският съвет – Стара За
гора, одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външно ел. захран
ване, на поземлен имот с кадастрален номер
ПИ № 032006 с идентификационен № 68850.32.6,
местност Бойчо бунар, землище Стара Загора,
минаващо през поземлен имот с идентифика
ционен № 68850.32.896, представляващ полски
път, и през поземлен имот с идентификационен
№ 68850.32.33, представляващ канал. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
2861

Председател: Т. Руканов
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РЕШЕНИЕ № 765
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 765 от 25.ІI.2010 г. Общинският съвет – гр.
Стара Загора, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на тех
ническата инфраструктура – трасе за външно ел.
захранване на ПИ № 181024, местност Герена,
землище Стара Загора, минаващо през поземлени
имоти с кадастрални номера ПИ № 001522, ПИ
№ 001567 и ПИ № 001580. Проектът се намира в
сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател: Т. Руканов
2862
РЕШЕНИЕ № 766
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 766 от 25.ІІ.2010 г. Общинският съвет – гр.
Стара Загора, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на тех
ническата инфраструктура – трасе за външно
ел.захранване на ПИ № 200006 с идентификатор
68850.200.6, местност Сейрекова нива, землище
гр. Стара Загора, минаващо през поземлен имот
с кадастрален номер ПИ № 001630 с идентифика
тор 68850.200.33, представляващ селскостопански
горски, ведомствен път. Проектът се намира в
сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател: Т. Руканов
2863

ОБЩИНА УГЪРЧИН
РЕШЕНИЕ № 501
от 27 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Угър
чин, одобрява изработения проект на ПУП – ПРЗ
във връзка с промяна предназначението на по
землен имот № 031004 в местността Могилата в
землището на с. Голец, община Угърчин, област
Ловеч, обособения за него УП имот – 031004,
отреден за Фотоволтаична инсталация, и при
ложената към него ел. схема за ел. свързването
на обекта с трафопоста, построен в същия имот
№ 031004. Проектът с ел. схемата към него е
изложен в стая 106 на община Угърчин.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Ловеч.
Председател: Б. Балевски
2865
РЕШЕНИЕ № 502
от 27 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Угър
чин, одобрява изработения проект на ПУП – ПРЗ
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във връзка с промяна предназначението на по
землен имот № 144020 в местността Канинското
в землището на с. Голец, община Угърчин, област
Ловеч, обособения за него УП имот – 144020,
отреден за Фотоволтаична инсталация, и при
ложената към него ел. схема за ел. свързането
на обекта с трафопоста, построен в съседния
имот № 144019. Проектът с ел. схемата към него
е изложен в стая 106 на община Угърчин.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Ловеч.
2866

Председател: Б. Балевски

ОБЩИНА РУЕН
РЕШЕНИЕ № 202
от 26 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Руен,
одобрява проект на подробен устройствен план
(ПУП) в съставка парцеларен план (ПП) за
трасе на захранващ водопровод за нуждите на
проектна водопроводна мрежа на с. Руен, общи
на Руен, област Бургас, в териториалния обхват
на землището на с. Руен съгласно текстовата и
графичната част на проектоплана.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок на основание чл. 149, ал. 1 АПК и чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния съд – Бур
гас, чрез община Руен.
2745

Председател: Е. Ешереф

РЕШЕНИЕ № 203
от 26 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Руен,
одобрява проект на подробен устройствен план
(ПУП) за пречиствателна станция на опадъчни
води, довеждащ и заустващ колектор към нея за
нуждите на проектна канализационна мрежа на
с. Руен, община Руен, област Бургас, в територи
алния обхват на землището на с. Руен съгласно
текстовата и графичната част на проектоплана.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок на основание чл. 149, ал. 1 АПК и чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния съд – Бур
гас, чрез община Руен.
2746

Председател: Е. Ешереф

РЕШЕНИЕ № 204
от 26 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Руен,
одобрява проект на подробен устройствен план
(ПУП) в съставка парцеларен план (ПП) за трасе
на тласкател от ПС „Планиница“ към напорен
водоем за нуждите на проектна водопроводна
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мрежа на с. Планиница, община Руен, област
Бургас, съгласно текстовата и графичната част
на проектоплана.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок на основание чл. 149, ал. 1 АПК и чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния съд – Бур
гас, чрез община Руен.
2747

Председател: Е. Ешереф

РЕШЕНИЕ № 205
от 26 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Руен,
одобрява проект на подробен устройствен план
(ПУП) в съставка парцеларен план (ПП) за трасе
на захранващ водопровод за нуждите на проект
на пречиствателна станция за отпадъчни води
(ПСОВ) от с. Планиница, община Руен, област
Бургас, в териториалния обхват на землището на
с. Плниница съгласно текстовата и графичната
част на проектоплана.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок на основание чл. 149, ал. 1 АПК и чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния съд – Бур
гас, чрез община Руен.
2748

Председател: Е. Ешереф

РЕШЕНИЕ № 206
от 26 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Руен,
одобрява проект на подробен устройствен план
(ПУП) за пречиствателна станция за отпадъчни
води, довеждащ и заустващ колектор към нея
за нуждите на проектна канализационна мрежа
на с. Планиница, община Руен, област Бургас, в
териториалния обхват на землището на с. Пла
ниница съгласно текстовата и графичната част
на проектоплана.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок на основание чл. 149, ал. 1 АПК и чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния съд – Бур
гас, чрез община Руен.
2749

Председател: Е. Ешереф

183. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 39, ал. 1, т. 3
и чл. 51, ал. 1 от Закона за подземните богатства
съобщава, че предстои откриване на производство
за предоставяне на разрешение за проучване на
скалнооблицовъчни материали в площ „Оранж“,
разположена в землището на с. Луличка, община
Крумовград, област Кърджали.
2810
6. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-18 от 31.III.2010 г.
на „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, за обект: „Програма
за модернизация на блок 5 и 6 на „АЕЦ Козло
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дуй“ – ЕАД. Замяна на УКТС на СБ с Програмнотехнически комплекс (ПТК) – блок 5 УСБ1 и блок
5 УСБ3“. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано в 14-дневен срок след обнародването
в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
3023
45. – Висшият съдебен съвет на основание
чл. 180, ал. 1 ЗСВ и въз основа на проведено пла
ниране по предложенията на административните
ръководители на органите на съдебната власт
обявява конкурс за назначаване на младши съдии
в окръжните съдилища, както следва:
СГС
ОС – София
ОС – Благоевград
ОС – Варна
ОС – Велико Търново
ОС – Видин
ОС – Враца
ОС – Габрово
ОС – Кюстендил
ОС – Ловеч
ОС – Перник
ОС – Плевен
ОС – Пловдив
ОС – Русе
ОС – Разград
ОС – Силистра
ОС – Сливен
ОС – Смолян
ОС – Добрич
ОС – Хасково
ОС – Шумен
ОС – Ямбол
Общо

– 13 щ. бр.
– 2 щ. бр.
– 2 щ. бр.
– 2 щ. бр.
– 2 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ.бр.
– 1 щ. Бр.
– 1 щ.бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ бр.
– 3 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 2 щ.бр.
– 1 щ. бр.
– 2 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ.бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ. бр.
42 щат н и
бройки
Конкурсът да се проведе от конкурсна ко
мисия на два етапа – писмен и устен изпит, по
ред, определен с Наредба № 1 от 2007 г. на ВСС
относно реда и организацията по провеждане на
конкурси за назначаване, повишаване в длъжност
и преместване на съдия, прокурор и следовател
(обн., ДВ, бр. 2 от 2008 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.).
Писменият изпит да се проведе в сградата на
Софийския университет – зали 272 и 292, от 9 ч.
на 12.VІ.2010 г., като в изпитните въпроси се
включат пет казуса от областта на наказател
но-правните науки и пет казуса от областта на
гражданско-правните науки. Устният изпит да
се проведе по график и на места, определени от
конкурсната комисия. Заявление и документи за
участие в конкурса съгласно чл. 13, ал. 1 и 2 от
Наредба № 1 от 2007 г. на ВСС относно реда и
организацията по провеждане на конкурси за на
значаване, повишаване в длъжност и преместване
на съдия, прокурор и следовател, се подават в
Администрацията на ВСС, София, ул. Съборна
9, лично или от надлежно упълномощен предста
вител в 14-дневен срок от датата на обнародване
на обявата в „Държавен вестник“.
3019
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46. – Висшият съдебен съвет на основание
чл. 180, ал. 1 ЗСВ и въз основа на проведено
планиране по предложенията на администра
тивните ръководители на органите на съдебната
власт обявява конкурс за назначаване на младши
прокурори в районните прокуратури, както следва:
РП – Благоевград
РП – Бургас
РП – Варна
РП – Видин
РП – Враца
РП – Велико Търново
РП – Габрово
РП – Добрич
РП – Кюстендил
РП – Кърджали
РП – Ловеч
РП – Монтана
РП – Перник
РП – Пловдив
РП – Пазарджик
РП – Плевен
РП – Русе
РП – Разград
РП – София
РП – Стара Загора
РП – Сливен
РП – Смолян
РП – Силистра
РП – Търговище
РП – Хасково
РП – Шумен
РП – Ямбол
РП – Поморие
РП – Ботевград
РП – Сливница
Общо

– 1 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 2 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ.бр.
– 1 щ.бр.
– 1 щ.бр.
– 1 щ.бр.
– 1 щ.бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ.бр.
– 1 щ.бр.
– 1 щ.бр.
– 1 щ.бр.
– 18 щ.бр.
– 1 щ.бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ. бр.
– 1 щ. бр.
48 щатни
бройки
Конкурсът да се проведе от конкурсна ко
мисия на два етапа – писмен и устен изпит, по
ред, определен с Наредба № 1 от 2007 г. на ВСС
относно реда и организацията по провеждане на
конкурси за назначаване, повишаване в длъжност
и преместване на съдия, прокурор и следовател
(обн., ДВ, бр. 2 от 2008 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.).
Писменият изпит да се проведе в сградата на Со
фийския университет – зали 272 и 292, от 9 ч. на
19.VІ.2010 г., като в изпитните въпроси се включат
десет казуса от областта на наказателно-правните
науки. Устният изпит да се проведе по график и на
места, определени от конкурсната комисия. Заяв
ление и документи за участие в конкурса съгласно
чл. 13, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 от 2007 г. на ВСС
относно реда и организацията по провеждане на
конкурси за назначаване, повишаване в длъжност
и преместване на съдия, прокурор и следовател
се подават в Администрацията на ВСС, София,
ул. Съборна 9, лично или от надлежно упълно
мощен представител в 14-дневен срок от датата
на обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
3020
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2. – Експертният технико-икономически съвет
при Изпълнителната агенция по горите на осно
вание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и Заповед
№ 208 от 18.ІІ.2010 г. на изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите за утвърждаване
на лесоустройствен проект за горите, собствност на
Община София, обнародва извадка от утвърдения
протокол от заседанието, проведено на 7.ХІІ.2009 г.:
VІІ. Приема лесоустройствения прокт и протокола
от второ лесоустройствено съвещание за извърше
ната главна лесоустройствена ревизия на горите,
собственост на Община София, и т. 1 от особеното
мнение: „Протоколът от извършената проверка в
изпълнение на Заповед № 1947 от 16.Х.2009 г. на
председателя на Държавната агенция по горите да
бъде неразделна част от протокола от проведеното
второ лесоустройствено съвещание за извършена
главна лесоустройствена инвентаризация на Дър
жавно горско стопанство „София“.
2765
4. – Експертният технико-икономически съвет
при Изпълнителната агенция по горите на осно
вание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и Заповед
№ 250 от 11.III.2010 г. на изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите за утвър
ждаване на лесоустройствен проект на Държавно
горско стопанство „Пловдив“ обнародва извадка
от утвърдения протокол от заседанието, проведено
на 21.XII.2009 г.: VI. Приема лесоустройствения
и ловоустройствен проект и протокола от второ
лесоустройствено съвещание за извършената глав
на лесоустройствена ревизия на Държавно горско
стопанство „Пловдив“ за ловностопанския участък
„Тъмраш“ в района на дейност на ДЛС „Чекерица“,
за лесоустройствения проект за горите, собственост
на община „Родопи“, със следните допълнения:
6.1. Проектираната сеч на надлесни дървета да
отпадне. 6.2. Да се прецизира процентът на стро
ителната дървесина за белия бор от прочистки и
прореждания. 6.3. ДГС „Пловдив“, ДЛС „Чекерица“
и РДГ – гр. Пловдив, да предприемат действия за
категоризиране на токовищата съгласно изисква
нията на Закона за горите и ППЗГ. 6.4. Броят на
охранителните участъци да бъде 17 в съответствие
с разпоредбите на чл. 75 от Закона за горите.
2766
56. – Националната музикална академия „Проф.
Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за:
професор по 05.08.02 музикознание и музикално
изкуство (пиано – един, към катедра „Пиано“
на Теоретико-композиторския и диригентски
факултет); доценти по 05.08.02 музикознание и
музикално изкуство (класическа китара – един,
към катедра „Цигулка“; камерна музика – медни
духови инструменти – един, към катедра „Камерна
музика и клавирен съпровод“), всички със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в академията, София, бул. Евлоги и
Христо Георгиеви 94, тел. 944-42-57.
2763
3. – Националната спортна академия „Васил
Левски“ – София, обявява конкурси за: асистент
по 05.07.05 теория и методика на физическото
възпитание и спортната тренировка (вкл. методика
на лечебната физкултура) – борба класически стил,
за нуждите на катедра „Борба и джудо“; научен
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сътрудник по 05.07.05 теория и методика на физи
ческото възпитание и спортната тренировка (вкл.
методика на лечебната физкултура) – теория на
спорта, за нуждите на Научноизследователския
институт към НСА „Васил Левски“, двата със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи по конкурсите се подават в Обща
канцелария на НСА „Васил Левски“, Студентски
град, ет. 1.
2707
89. – Нов български университет обявява
конкурс за асистент по 05.11.02 политология (ис
тория и теория на политиката) със срок 1 месец
от обнародването в „Държавен вестник“. (Изис
ква се кандидатите да притежават научна степен
„доктор“). Документи – в НБУ, ул. Мотевидео 21,
отдел „Персонал“, стая 216, тел. 8110236, 8110216.
2901
34. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за:
професор по 02.04.15 електроснабдяване и елек
трообзавеждане (по отрасли) – един, със срок 3
месеца; доценти по: 02.08.15 техника и технология
на взривните работи – един; 02.22.01 екология
и опазване на екосистемите – един; 02.22.04
технология за оползотворяване и третиране на
отпадъци – един; 02.22.05 системи и устройства за
опазване на околната среда (по отрасли) – един;
01.07.08 геотектоника – един, всички със срок 3
месеца; асистенти по: 02.08.04 открит и подводен
добив на полезни изкопаеми – един; 02.21.08 авто
матизация на производството (по отрасли), и двата
със срок 2 месеца; 01.01.00 математика – един,
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: в МГУ „Св. Иван Рилски“,
Студентски град, сектор „СДК“, сграда КЦОК, ет.
2, стая 4, тел. 80-60-209.
2857
515. – Медицинският факултет към Медицинския университет – София, обявява конкурс в
Катедрата по инфекциозни болести, паразитология
и тропическа медицина за двама асистенти по
03.01.33 инфекциозни болести със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – Катедрата по инфекциозни болести,
паразитология и тропическа медицина, София
1606, бул. Акад. Иван Гешов 17, тел. 952-37-80,
вътр. 223, и 952-26-97.
2622
516. – Медицинският факултет към Медицинския университет – София, обявява конкурс за
двама доценти по 01.06.00 биология за нуждите
на Катедрата по биология със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – Катедрата по биология, София 1431,
ул. Здраве 2, ет. 2, стая 216, тел. 9172-660.
2623
517. – Медицинският факултет към Медицинския университет – София, обявява конкурс
в Катедрата по съдебна медицина и деонтология
за двама асистенти по 03.01.59 съдебна медицина
за нуждите на Центъра по съдебна медицина на
УМБАЛ „Александровска“ със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
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и справки – канцеларията на Катедрата по съдебна
медицина и деонтология, София 1431, ул. Здраве
2, тел. 9230-412.
2624
561. – Медицинският факултет към Медицинския университет – София, обявява конкурс за
доцент по 01.03.00 физика (медицинска физика)
за нуждите на Катедрата по медицинска физика и
биофизика със срок за подаване на документите 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на Катедрата по
медицинска физика и биофизика, стая 414, МФ,
ул. Здраве 2, тел. 954-13-72.
2844
15. – Медицинският институт при Министерството на вътрешните работи обявява конкурс за
старши научен сътрудник ІІ ст. по 03.01.42 урология
за началник на Отделение по урология със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите за участие в конкурса се подават
лично от кандидатите (адресирани до директора
на МИ – МВР) в деловодството на Медицинския
институт – МВР, бул. Скобелев 79, всеки работен
ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч., тел. 9821596
и 9821460.
2761
33. – Техническият университет – София, обя
вява конкурс за професор по 02.07.20 комуникаци
онни мрежи и системи (информацонни технологии
в комуникациите) към катедра „Комуникационни
мрежи“ със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в университета,
отдел „Човешки ресурси“, тел. 965-32-05 и 965-26-24.
2764
4. – Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, обявява конкурс за доцент по
05.04.20 германски езици (съвременен английски
език) със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората
(нова сграда), ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566,
0882 818 566.
2628
89. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“,
Бургас, обявява конкурси за: професор по 05.07.03
методика на обучението (методика на обучени
ето по български език и литература в детската
градина); доцент по 05.07.03 методика на обуче
нието (методика на обучението по математика в
началното училище и формиране на елементарни
математически представи); асистент по 05.04.20
германски езици (английски език), трите със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, комплекс „Славейков“,
бул. Проф. Якимов 1, стая 214, тел. 056/858-210.
2899
672. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, обявява конкурси за:
доценти за Факултета по медицина по: 03.01.17
белодробни болести – един за Факултета по ме
дицина, Катедрата по вътрешни болести, УНС по
белодробни болести и алергология и Клиниката по
пневмология и фтизиатрия към МБАЛ „Св. Мари
на“ – ЕАД, Варна; 03.01.47 кардиология – един за
Факултета по медицина, Катедрата по вътрешни
болести, УНС по кардиология и ревматология
и Първа клиника по кардиология към МБАЛ
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„Св. Марина“ – ЕАД, Варна, със срок 3 месеца;
асистенти за Факултета по медицина по: 03.01.20
психиатрия – един за Катедрата по психиатрия и
медицинска психология и Първа психиатрична
клиника към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна;
05.06.14 медицинска психология – един за Катед
рата по психиатрия и медицинска психология и
Първа психиатрична клиника към МБАЛ „Св.
Марина“ – ЕАД, Варна; 03.01.45 акушерство и
гинекология – един за Катедрата по акушерство
и гинекология и Клиника „Гинекология“ към
МБАЛ „Св. Анна“ – ЕАД, Варна; за Факултета по
обществено здравеопазване по: 03.01.53 социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията – един редовен и един по чл. 68 КТ
за Катедрата по социална медицина и организа
ция на здравеопазването; 03.01.32 хигиена (вкл.
трудова, комунална, училищна, радиационна и
др.) – един за Катедрата по хигиена и бедствени
ситуации; за Факултета по фармация по: 01.05.00
химия – един за Катедрата по химия; 03.01.24 фар
макология – един за Катедрата по предклинична и
клинична фармакология и токсикология; 01.03.00
физика – един за Катедрата по физика и биофизика;
за Факултета по дентална медицина по: 03.01.35
ото-рино-ларингология – един за Катедрата по
клинични медицински науки, УНС по хирургически
болести и Клиниката по ушни-носни и гърлени
болести към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна,
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестнтик“. Справки и документи – в университета,
ул. Марин Дринов 55, ет. 4, стая 416, тел. 052/677034 и 052/677-033.
2936
17. – Техническият университет – Варна, обявя
ва конкурси за: професор по 05.08.04 изкуствознание
и изобразителни изкуства (рисуване и моделиране)
към катедра „Индустирален дизайн“ със срок 3
месеца; асистенти по: 02.14.09 управление и орга
низация на промишления транспорт (воден транс
порт) – един, към катедра „КУТОЧВП“; 02.22.01.
екология и опазване на екосистемите – един,
към катедра „ЕООС“; 02.07.25 телевизионна и
видеотехника (учебна дисциплина „Видеотехни
ка“) – един към ФЕ; 02.01.03 машинознание и
машинни елементи – един, към МТФ; 01.01.04
математически анализ – един, към Д „ОМЕО“;
преподавател по 05.04.20 германски езици (морски
английски език) към ФМНЕ, всички със срок 1
месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета,
отдел „Човешки
ресурси“, тел. 052/383-284.
2661
56. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за асистенти по: 01.06.19 па
разитология и хелминтология – един, в сектор
„Епидемиология, паразитология и тропическа
медицина“ на катедра „Инфекциозни болести,
епидемиология, паразитология и тропическа ме
дицина“; 01.06.00 биология – един, в Департамент
за специализирано и езиково обучение, двата
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Медицинския
университет – Плевен, ул. Климент Охридски 1,
ректорат, ет. 1, стая 103, тел. 064/884-180.
2898
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76. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за: професори
по: 02.01.24 машини и апарати за хранителната
и вкусовата промишленост (процеси и апарати в
ХВП) – един; 02.01.24 машини и апарати за хра
нителната и вкусовата промишленост (основни
процеси и апарати) – един; доцент по 02.01.24
машини и апарати за хранителната и вкусовата
промишленост (технологично обзавеждане на
месната и рибната промишленост) – един със
срок 3 месеца; асистенти по: 02.11.07 техноло
гия на алкохолните и безалкохолните напитки
(микробиология на виното и високоалкохолните
напитки) – един; 01.01.13 математическо моде
лиране и приложение на математиката – един
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, Пловдив,
бул. Марица 26, тел. 032/64-30-31.
2706
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Медицинския факултет за
доцент по 03.01.18 ревматология със срок 3 месе
ца; асистенти по: биоорганична химия, химия на
природните и физиологично активните вещества;
гръдна хирургия; обща медицина, всички със срок 1
месец; Техническия колеж – Ямбол, за доценти по:
02.01.10 технология на машиностроенето; 02.18.01
механизация и електрификация на растениевъд
ството (електротехника и електроника); 05.07.01
теория на възпитанието и дидактика, със срок 3
месеца; Департамента за информация и повиша
ване квалификацията на учителите за доцент по
05.07.03 методика на обучението по ИИТ със срок
3 месеца; Ветеринарномедицинския факултет за
асистент по фармакология (вкл. фармакокинетика и
химиотерапия) със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи: за МФ – във
факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 202, за
ТК – Ямбол – в колежа, ул. Граф Игнатиев 38
GSM 0889 339 914, за ДИПКУ – в департамента,
ул. Армейска 9, тел. 042/633 024, за ВМФ – в рек
тората, отдел „Научен“, стая 234, тел. 042/699 212.
2627
55. – Институтът по балканистика при
БАН – София, обвява конкурс за научен сътруд
ник по 05.04.06 литература на народите на Европа,
Америка, Африка, Азия и Австралия за нуждите на
секция „Културна история на балканските народи“
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Московска
45, тел. 980 62 97.
2724
24. – Институтът по експериментална морфология и антропология с музей при БАН – София,
обявява конкурси за: старши научен сътрудник I ст.
по 01.06.26 морфология; старши научен сътруд
ник II ст. по 01.06.26 морфология, двата със срок
2 месеца; трима научни сътрудници по 01.06.26
морфология със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки – в
канцеларията на института, София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 25, стая 306, тел. 872-43-91, 979-23-40.
2919
234. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за старши
научен сътрудник I ст. по 01.01.02 алгебра и теория
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на числата със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.
2877
79. – Институтът по органична химия с Център
по фитохимия при БАН – София, обявява конкурс
за трима научни сътрудници по 01.05.03 органична
химия за нуждите на лаборатория „ОСС“, „СОА“,
„ЯМР“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206, тел. 8724-817.
2762
106. – Институтът по инженерна химия при
БАН – София, обявява конкурси за старши научни
сътрудници ІІ ст. по 02.10.09 процеси и апарати
в химичната и биохимичната технология – един
за нуждите на лаборатория „Химични реактори“,
един за нуждите на лаборатория „Инженернохимична системотехника“ и един за нуждите на
лаборатория „Топло- и масообмен в газо-течни
системи, със срок 4 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи в Института по
инженерна химия – БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл.
103, ет. 1, стая 102, тел. 870 42 49, Институт по
инженерна химия.
2626
44. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за: асистент по 02.15.12 проектиране,
строителство и поддържане на улици и автомо
билни пътища и съоръжения – един със срок 1
месец; доцент по 02.01.49 автомобили, трактори и
кари – един със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – във ВТУ „Т.
Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев 158, тел.
9709-209.
2708
29. – Висшето училище по застраховане и
финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за
професор по 05.02.05 финанси, парично обращение,
кредит и застраховка (финансови инструменти и
финансови пазари) със срок 3 месеца от обна
родването в „Държавен вестник“. Справки и до
кументи – във ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул.
Гусла 1, дирекция „Учебна дейност“, тел. 4015813,
4015812, 4015811.
2902
111. – Централната лаборатория по обща
екология при БАН – София, обявява конкурс за
научен сътрудник по 01.06.11 хидробиология за
нуждите на секция „Биоиндикация и екологичен
риск“ със срок 1 месец от обнародването в „Дър
жавен вестник“. Документи – в лабораторията, ул.
Ю. Гагарин 2, тел. 8736137.
2723
3. – Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници при
БАН – София, обявява конкурс за старши научен
сътрудник І ст. по 01.03.26 електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на ЦЛ СЕНЕИ – БАН – София 1784, бул. Цари
градско шосе 72, тел. 877-84-48.
2625
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235. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурс за
старши научен сътрудник ІІ ст. по 01.06.27 иму
нология и алергология към отдел „Имунология и
алергология“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – НЦЗПБ, София,
бул. Янко Сакъзов 26, тел. 944-78-96.
2876
54. – Кирило-Методиевският научен център
при Българската академия на науките обявява
конкурс за научен сътрудник по 05.08.04 изкуст
вознание и изобразителни изкуства със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в сградата на Кирило-Методиевския
научен център, 1000 София, ул. Московска 13, ет. 2.
2856
275. – „Национална специализирана болница
за активно лечение на хематологични заболявания“ – ЕАД, София, обявява конкурси за научни
сътрудници по 03.01.39 хематология и преливане
на кръв за Клиниката по хематология – трима
(лекари), и един за Лабораторията по хематопато
логия и имунология (лекар), със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Документите
се подават в „Личен сътав“ на лечебното заведе
ние – София, ул. Пловдивско поле 6, ет. 4, всеки
работен ден. За връзка – тел. 970-11-70.
2725
32. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурс за доцент по
05.02.01 политическа икономия (приложна ико
номика) със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и подаване на доку
менти – в Ботевград, ул. Гурко 14, тел. 0723-68812.
2662

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на осно
вание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
Румяна Христова Младенова от София срещу
чл. 22, ал. 3 от Правилника за реда за упражняване
правата на държавата в търговските дружества
с държавно участие в капитала, приет с ПМС
№ 112 от 23.V.2003 г., по което е образувано адм.д.
№ 3592/2010 по описа на Върховния администра
тивен съд, I колегия, I-А отделение.
2943
Административният съд – Бургас, съобщава,
че е постъпила жалба от „ЕМВИ“ – ООД, и „Вегас
3000“ – ООД, двете със седалище Бургас, с която
е оспорена разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от
Наредбата за преместваемите обекти и рекламата
и информационната дейност на територията на
община Бургас в частта, допълнена с решение на
Общинския съвет – гр. Бургас, обективирано в
протокол № 27/19, 20 и 24 от 24.ХІ.2009 г., по което
е образувано административно дело № 611/2010.
3027
Административният съд – София област, съ
общава, че на основание чл. 181, ал. 1 и чл. 184
във връзка с чл. 157, ал. 1 – чл. 163, ал. 1 и 2
АПК е образувано адм.д. № 189/2010 по описа
на съда със страни: жалбоподател – Основно
училище „Никола Й. Вапцаров“, Ботевград, чрез
директора му Петя Константинова Кочкова, и
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ответник – Общинският съвет – Ботевград, което
е насрочено за разглеждане на 19.V.2010 г. от 10 ч.
и по което предмет на оспорване е решение № 27
от 9.II.2010 г. на Общинския съвет – Ботевград,
за приемане на бюджета на община Ботевград
за 2010 г. – т. 15 от същото.
3007
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е образувал административно дело
№ 250/2010 по оспорване на Областния управител
на Софийска област срещу Решение № 348 от
протокол 30 от 24.ІІ.2010 г. на Общинския съ
вет – Челопеч. Конституирани страни по делото
са: оспорващ – Областен управител на Софийска
област; ответник – Общински съвет – Челопеч,
страна Софийска окръжна прокуратура. Делото
е насрочено за 20.V.2010 г. от 13,30 ч.
3028
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 679, а л. 3 ТЗ призовава кредиторите на
„НИПКИТОКС“ – ООД, в несъстоятелност по
т.д. № 44/2010, да се явят на 23.ІV.2010 г. в 10 ч.
в Съдебната палата, зала № 5, за разглеждане на
искания за отмяна на решение на първо събрание
на кредиторите, проведено на 15.І.2010 г.
3077
Районният съд – гр. Исперих, гр. колегия,
IV състав, призовава Нефисе Алиева, Мехмед
Алиев Хаджиислямов и Айше Алиева с последен
адрес област Разград, гр. Исперих, сега с неиз
вестни адреси, да се явявят в съда на 1.VI.2010 г. в
10,15 ч. като ответници по гр.д. № 68/2010, заведено
от Сюлбие Х. Мехмед. Ответниците да посочат
съдебни адреси, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3006
Козлодуйският районен съд призовава Ели
Василева Иванова с неизвестен адрес в страната,
да се яви в съда на 20.V.2010 г. за изпълнение
процедурата по чл. 131 ГПК като ответница по
гр. д. № 195/2009, заведено от Борис Стефанов
Панчовски от Козлодуй, по чл. 124, ал. 1 ГПК.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в проти
вен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 35, ал. 1 КМЧП.
3004
Софийският районен съд, гр. колегия, 39
състав, призовава Евелина Георгиева Горанова
с последен адрес София, ж. к. Младост 1, бл. 39,
вх. 1, ет. 5, ап. 16, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 31.V.2010 г. в 14,30 ч. като ответница
по гр. д. № 14178/2003. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3021
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
89 състав, призовава Сюзан Яни Мари Телиер с
неизвестен адрес в България, да се яви в съда
на 14.VІ.2010 г. в 13,30 ч. като ответница по гр. д.
№ 14993/2009, заведено от Пламен Иванов Пенчев
от София, по чл. 49 СК. Ответницата да посочи
съдебен адрес в страната, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3005
Софийският районен съд, II гр. отделение,
60 състав, призовава Любен Стефанов Икономов,
роден на 28.IX.1928 г., без адрес в страната, с
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местожителство във Франция, да се яви в съда
на 14.VI.2010 г. в 16 ч. като ответник по гр.д.
№ 17150/2008, заведено от Здравка Стефанова Ива
нова, Александър Стефанов Грозданов и Теодора
Михайлова Пирдопска. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3022
Добричкият окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД уведомява, че е образувано
гр. д. № 85/2010, гр. отделение, въз основа на
постъпило мотивирано искане от Комисията за
установяване на имущество, придобито от прес
тъпна дейност срещу Атанас Маринов Атанасов,
с постоянен и настоящ адрес: Добрич, ж. к.
Дружба 33, вх. А, ет. 1, ап. 2, срещу Теодора
Валентинова Атанасова с постоянен адрес: До
брич, ж. к. Дружба 33, вх. А, ет. 1, ап. 2, срещу
„Би Ей инвест“ – ООД, ЕИК 124719998, рег. по
ф. д. № 1/2008 на Добричкия окръжен съд със
седалище и адрес на управление Добрич, ж. к.
Добротица, к-с „Грийн палас“, срещу „Компания
за инвестиции и развитие“ – АД, ЕИК 124679272,
рег. по ф. д. № 288/2006 на Добричкия окръжен
съд, със седалище и адрес на управление: Добрич,
ул. Калиакра 64 , срещу „Атанасов“ – ЕООД,
ЕИК 124637501, рег. по ф.д. № 991/2004 на До
бричкия окръжен съд, със седалище и адрес на
управление: Добрич, ул. Калиакра 64, вх. А, ет.
1, ап. 1, срещу „Атанасов – инвест“ – ЕООД,
ЕИК 124637519, рег. по ф. д. № 993/2004 на До
бричкия окръжен съд, със седалище и адрес на
управление: Добрич, ул. Калиакра 64, „Атана
сов – консулт“ – ООД, ЕИК 124637526, рег. по
ф.д. № 992/2004 на Добричкия окръжен съд, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Калиакра 64, „Гранит – 99“ – АД, ЕИК 124139988,
със седалище и адрес на управление: Добрич,
бул. Трети март 60, срещу Мирослав Ангелов
Гочев с постоянен адрес София, ул. Хайдушка
28, вх. А, ет. 5, ап. 29, и срещу „Пътстрой – Ва
рна“ – ЕООД, ЕИК 103561242, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Академик Андрей
Сахаров 1, с цена на иска 8 471 629,60 лв. Де
лото е насрочено за първо съдебно заседание
на 16.ІХ.2010 г. от 9 ч. Дава 30-дневен срок от
датата на обнародването на заинтересованите
лица да предявят претенциите върху следното
имущество: На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
от Атанас Маринов Атанасов и Теодора Валентинова Атанасова: 1.1. Недвижими имоти на стой
ност 269 400 лв.: 1. Придобит с НА за покупка
№ 90, том XIX, рег. № 23684, дело № 3462 от
22.ХІІ.2006 г. на нотариус № 160, вписан под вх.
рег. № 18161 от 22.ХІІ.2006 г., акт № 166, том
XXXIII, дело № 10747/2006 на Службата по впис
вания – Добрич: апартамент № 1 в Добрич, ул.
Стоян Михайловски 9, ет. 1, с идентификатор
№ 72624.624.961.1.1 по кадастралната карта на
Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-15 от
12.V.2005 г. на ИД на АК, на първи етаж с площ
по схема № 11049 от 1.VІ.2009 г. на СГКК – До
брич, от 105,23 кв. м с предназначение жили
ще – апартамент, състоящ се от три стаи, кухня,
столова, две антрета и сервизи, при съседи на
с ъ щ и я е т а ж – 72 62 4.62 4.916 .1. 2 , н а д о б е к
та – 72624.624.916.1.4, ведно с придадените към
апартамента две избени помещения с № 1 и № 2
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с обща площ 77,86 кв. м ведно със съответните
на този имот идеални части от общите части на
сградата и 1/6 ид. част от правото на строеж
върху поземлен имот с идентификатор 72624.624.916,
заедно с изградения в посочения поземлен имот
гараж, намиращ се на ул. Стоян Михайловски 9,
е т. 1, п о л у м а с и в е н с и д е н т ифи к ат о р
№ 72624.624.916.2.5, със застроена площ 30 кв.м
при съседни самостоятелни обекти: на същия
етаж – 72624.624.916.2.4; 72624.624.916.2.6, който
гара ж попа да в сг ра да с и ден т ификатор
72624.624.916.2, построена в поземлен имот с
идентификатор 72624.624.916 съгласно схема
№ 11050 от 1.VІ.2009 г. на СГКК – Добрич; 2.
придобит с постановление за възлагане на не
движим имот № 13698/2001/018610 от 25.VІІ.2007 г.
на Диляна Илиева – публичен изпълнител при
АДВ, РД – Варна, ИРМ – Добрич, по изп. дело
№ 13698/20 01, вп иса но вх. рег. № 10929 о т
26.VІІ.2007 г., акт № 149, том XXIV на Службата
по вписвания – Добрич: земя с площ 3627 кв.м,
част от имот с пл. № 1026 заедно с построената
в имота сграда хижа със застроена площ 70 кв.м
и разгъната застроена площ 190 кв.м при гра
ници и съседи: парцел № 124/8; парцел № 1026;
парцел № 1027 до с. Одринци, община Добричка,
извън регулация, представляваща по скица на
поземлен имот № 11041 от 1.VІ.2009 г., имот с
кадастрален идентификатор № 53432. 408.1, ур
банизиран с начин за трайно ползване за друг
вид застрояване, и построената в него сграда кад.
идентификатор № 53432.408.1.1 на два етажа,
застроена площ 70 кв.м; 3. придобит с НА № 65,
том VI, рег. № 8221, дело № 961 от 2.V.2007 г. на
нотариус № 160, вписан под вх. рег. № 7267 от
2.V.2007 г., акт № 5, том № X, дело № 3328/2007 г.
на Службата по вписвания – Добрич, и договор
за продажба от 24.VІІ.2007 г., сключен между
Община Добрич и Теодора Валентинова Атана
сова, вписан с вх. рег. № 11221 от 2.VІІІ.2007 г.,
акт № 16, том XXV на Службата по вписва
ния – Добрич: дворно място с площ 98 кв.м с
кадастрален идентификатор № 72624.624.1030 по
КК на Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-15
от 12.V.2005 г. на ИД на АК, изменена със Запо
вед КД-14-18-Д-1137 от 27.VІ.2007 г. на началника
на СГКК – Добрич, стар идентификатор УПИ I,
кв. 69 по плана на ЦГЦ на Добрич, на ул. Капи
тан Андреев № 4а, при граници, идентификатори:
72624.624.962 и 624.951 заедно с построената в
имота административна сграда със застроена
площ 68 кв.м по документ за собственост, а по
ск ица на сг ра да № 11045 от 1.V І.20 09 г. на
СГКК – Добрич, с площ 74 кв.м с предназначение
административна, делова сграда, едноетажна, с
идентификатор – 72624.624.1030.1.; 1.2. моторни
превозни средства на стойност 88 300 лв.: 1. лек
автомобил, марка „Порше“, модел „Боксер“, с
рег. № С 0550 ХР, с рама № WP0ZZZ98ZU722627,
като автомобилът е придобит на дата 7.VІ.2007 г.
с договор с нотариална заверка на подписите; 2.
лек автомобил, марка „БМВ“, модел „740 Д“,
автоматик, с рама № WBAGM41000DS00052, с
рег. № С 7878 МХ, като автомобилът е придобит
на 25.І.2006 г. с договор с нотариална заверка на
подписите; 1.3. дружествени дялове на обща но
минална стойност 196 189 лв.: 500 дружествени
дяла от капитала на „Атанасов – инвест“ – ЕООД,
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ЕИК 124637519, рег. по ф. д. № 993/2004 на До
бричкия окръжен съд, със седалище и адрес на
управление: Добрич, ул. Калиакра 64, с номи
нална стойност 5000 лв.; 500 дружествени дяла
о т к а п и т а ла на „ Ат а нас ов“ – ЕООД , ЕИ К
124637501, рег. по ф. д. № 991/2004 на Добричкия
окръжен съд, със седалище и адрес на управление:
Добрич, ул. Калиакра 64, вх. А, ет. 1, ап. 1, с
номинална стойност 5000 лв.; 2500 лв., предста
вляващи стойността на 250 дружествени дяла, с
номинална стойност от 10 лв. всеки, от капита
л а н а „ А т а н а с о в – ко н с у л т “ – О ОД , Е И К
124637526, рег. по ф. д. № 992/2004 на Добричкия
окръжен съд, със седалище и адрес на управление:
Добрич, ул. Калиакра 64; 75 дружествени дяла
от капитала на „Евроланд“ – ООД, ЕИК 148149019,
рег. по ф. д. № 5507/2007 на Варненския окръжен
съд, със седалище и адрес на управление: Варна,
район „Одесос“, бул. Мария-Луиза 11, ет. 6, с
номинална стойност 3750 лв.; 50 дружествени
дяла от капитала на „Би Ей Инвест“ – ООД,
ЕИК 124719998, рег. по ф. д. № 1/2008 на Добри
чкия окръжен съд, със седалище и адрес на
управление: Добрич, ж. к. Добротица, к-с „Грийн
палас“, от които 25 дяла, собственост на Атанас
Маринов Атанасов, и 25 дяла, собственост на
неговото дружество „Атанасов“ – ЕООД, с обща
номинална стойност 5000 лв.; 50 акции от ка
питала на „АСВ – Инвест“ – АД, ЕИК 124671425,
рег. по ф. д. № 42/2006 на Добричкия окръжен
съд, със седалище и адрес на управление: Добрич,
ул. Калиакра 64, с номинална стойност на една
акция 500 лв. или обща номинална стойност
25 000 лв.; 57 314 акции от капитала на „Гра
нит – Домостроене“ – АД, ЕИК 124022481, рег.
по ф. д. № 320/1996 на Добричкия окръжен съд,
със седалище и адрес на управление: Добрич,
бу л. Тр е т и мар т 6 0, с о б с т вено с т на „Г ра
нит – 99“ – АД, с номинална стойност на една
акция 1 лв. или обща номинална стойност 57
314 лв.; 37 625 лв. акции от капитала на „Гра
нит – 99“ – АД, ЕИК 124139988, рег. по ф. д.
№ 824/99 на Добричкия окръжен съд, със седа
лище и адрес на управление: Добрич, бул. Трети
март 60, с номинална стойност на една акция
1 лв. или обща номинална стойност 37 625 лв.;
50 акции от капитала на „Компания за инвести
ции и развитие“ – АД, ЕИК 124679272, рег. по ф.
д. № 288/2006 на Добричкия окръжен съд, със
седалище и адрес на управление: Добрич, ул.
Калиакра 64, 45 от които собственост на Ат.
Атанасов, а останалите 5 – собственост на съ
пругата му Теодора Атанасова, с номинална
стойност на една акция 1000 лв. или обща но
минална стойност 50 000 лв.; 50 дяла по 100 лв.
всеки от „Монстрой“ – ЕООД, с ЕИК 124606737,
регистрирано с решение по ф. д. № 778/2002,
собственост на „Компания за инвестиции и раз
витие“ – АД, с обща номинална стойност 5000 лв.;
2. на основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД сумите,
представляващи полученото от разпоредителни
сделки с имущество, както следва: 2.1. от Атанас
Маринов Атанасов на основание чл. 4, ал. 2 ЗОП
ДИППД: 1. сумата от 2000 лв. от продажба на
дворно място, съставляващо УПИ № I, в кв. 104
по плана на селищно образувание Топола, общи
на Каварна, с площ 603 кв.м при граници: се
вер –път; изток – У ПИ № II, юг – улица; за

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

пад – улица; с НА за продажба № 160, том I, рег.
№ 1895, дело № 313 от 29.ІІІ.2006 г. на нотариус
№ 035 и вписван с вх. рег. № 1780 от 29.ІІІ.2006 г.,
акт № 148, том II, дело № 719/2006 на Службата
по вписвания – Каварна; 2. сумата 400 лв. от
продажба на земеделска земя с площ 0,400 дка
в идеални части от нива, цялата с площ 4,900
дка, десета категория, представляваща имот с
№ 000284 по плана на земеразделяне на мест
ността Фиш Фиш, в землището на с. Оброчище,
община Балчик, с НА за продажба № 142, том
II, рег. № 2333, дело № 383 от 13.Х.2000 г. на
нотариус № 314, вписан с вх. № 1493 от 13.Х.2000 г.,
акт № 7, том V, дело № 1097/2000 на Службата
по вписвания – Балчик; 3. сумата 100 лв. от
продажба на земеделска земя, с площ 0,100 дка
в идеални части от нива, цялата с площ 4,900 дка,
десета категория, представляваща имот с № 000284
по плана на земеразделяне на местността Фиш
Фиш, в землището на с. Оброчище, община
Балчик, с НА за продажба № 143, том II, рег.
№ 2333, дело № 383 от 13.Х.2000 г. на нотариус
№ 314, вписан с вх. № 1492 от 13.Х.2000 г., акт
№ 7, том V, дело № 1097/2000 на Службата по
вписвания – Балчик; 2.1. от Атанас Маринов
Атанасов и Теодора Валентинова Атанасова на
основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10 ЗОП
ДИППД: 1. сумата 500 лв. от продажба на лозе
с площ 1233 кв.м, представляващо имот с иден
тификатор № 48982.2.4 по кадастралната карта
на с. Царичино, община Балчик, област Добрич,
одобрена със Заповед № 300-5-104 от 11.ХІІ.2003 г.
на АК – Добрич, местността Землище, с. Цари
чино, трета категория, с НА за продажба № 169,
том XI, рег. № 6906, дело № 1726 от 11.ХІІ.2006 г.
на нотариус № 109, вписан с вх. № 5208 от
12.ХІІ.2006 г., акт № 1, том XI, дело № 3305/2006
на Службата по вписвания – Балчик; 5. продаж
ба на лек автомобил марка „БМВ“, модел „730
Д“, автоматик, с рама № WBAGM21070DR48012,
с рег. № ТХ 1070НХ. Автомобилът е продаден с
договор за покупко-продажба от 28.ІХ.2006 г. за
2400 лв.; 3. на основание чл. 6 ЗОПДИППД от
следните юридически лица недвижимо имущество
на обща стойност 5 531 700 лв.: 3.1. от „Би Ей
инвест“ – ООД, Добрич: поземен имот, предста
вляващ земя с кадастрален идентификатор
№ 72624.625.600 по кадастралната карта на Добрич,
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 12.V.2005 г.
на ИД на АГКК, изменена заповед КД-14-08-Д-681
от 17.V.2008 г. на началника на СГКК – Добрич,
стар пл. № 362.15 по плана на гр. Добрич, адми
нистративен адрес: Добрич, ул. Дойран 4, цялата
с площ 1336 кв. м, при граници: ПИ № 72624.625.376,
ПИ № 72624.625.9516, ПИ №72624.625.479 и ПИ
№ 72624.625.601 заедно с построената в имота
сграда с кадастрален идентификатор
№ 72624.625.362.1, със ЗП 581 кв. м, с предназна
чение: друг вид сграда за обитаване, на пет ета
жа, описана в скицата на имота № 11833 от 9.
VІ.2009 г. на СГКК – Добрич, а по нотариален
акт описана като: пететажна административна
и производствена сграда със ЗП 566 кв. м, РЗП
2830 кв. м, ведно с прилежащите сутерен с площ
510 кв. м полезна площ и таван с площ 324 кв.
м поле зна п лощ , и сг ра да и ден т ифи к ат ор
№ 72624.625.600.2, застроена площ 76 кв.м едно
етажна; 3.2. от „Атанасов“ – ЕООД, Добрич:
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поземлен имот с идентификатор № 72624.621.225
по КК на Добрич, одобрена със Заповед № РД18-15 от 12.V.2005 г. на ИД на АГКК, изменена
със Заповед № КД-14-08-Д-0159 от 19.VІІІ.2005 г.
на началника на СК – Добрич, с администрати
вен адрес: Добрич, ж. к. Добротица, бул. 25
септември 1А, в зоната на „Градски парк“ с площ
3570 кв. м по документи за собственост, с трай
но предназначение: урбанизирана, с начин на
трайно ползване: за друг обществен обект, ком
плекс, със стар идентификатор, парцел ХІ, № 5050
по плана на гр. Добрич, съгласно скица № 11830
от 9.VІ.2009 г. на СГК – Добрич, заедно с постро
ения в това дворно място, съгласно документи
за собственост: спортно-туристически комплекс
„Спортна среща“, състоящ се от: хотел – стара
част, представляващ масивна двуетажна сграда
с обща площ 928 кв.м по документ за собственост,
а по скица на имота е с кадастрален идентифи
катор № 72624.621.225.2 със ЗП 357 кв.м, вкл.
първи етаж с площ 435 кв.м, състоящ се от офис
на управителя, кухненски блок, стая за персона
ла, хладилно помещение, подготвително поме
щение, умивално помещение, втори етаж с площ
371 кв.м, състоящ се от два офиса, 6 апартамен
та, 2 единични стаи, заседателна зала, самосто
ятелни сервизни помещения и пералня, изба,
състояща се от коридор и 6 складови помещения,
ресторант и нощен бар с обща площ 626 кв.м,
дневен бар с площ 132 кв. м, парокотелно с площ
139 кв. м, агрегатно с площ 20 кв. м и хотел – нова
част с площ 1790 кв. м, представляващ масивна
триетажна сграда – описан по документ за соб
ственост, а по скица на имота е с кадастрален
идентификатор № 72624.621.225.1 със ЗП 483 кв.
м, състояща се от рецепция, три хотелски етажа,
вкл. 6 апартамента и 45 хотелски стаи, приземен
етаж, състоящ се от коридор, фитнес център,
работилница, лекарски кабинет с чакалня, сауна
и тангентори, канцеларски офис, офис, бойлерно
отделение и описаните по скица на имота сгра
ди, представляващи: сграда с кадастрален иден
тификатор № 72624.621.225.4 със ЗП 161 кв. м, на
един етаж с предназначение: сграда за общест
вено хранене, сграда с кадастрален идентифика
тор № 72624.621.225.5 със ЗП 606 кв. м, на един
етаж с предназначение: сграда със смесено пред
назначение, сграда с кадастрален идентификатор
№ 72624.621.225.9 със ЗП 83 кв. м, на един етаж
с предназначение: складова база, склад, сграда с
кадастрален идентификатор № 72624.621.225.10
със ЗП 27 кв. м, на един етаж с предназначение
сграда за енергопроизводство, както и построен
ия в поземления имот, недвижим имот, предста
вляващ лятна тераса и барбекю, със ЗП на по
стройките 205,6 кв. м, при съседи на поземления
имот: 72624.621.225, 72624.621.217, 72624.621.224,
72624.621.202 заедно с всички подобрения в имо
та; 3.3. от „Компания за инвестиции и разви
тие“ – АД, Добрич: 1.1. поземлен имот с када
стрален идентификатор № 72624.603.200 по КК
на гр. Добрич, одобрен със Заповед № РД-18-15
от 12.V.2005 г. на ИД на АГКК, изменена със
Заповед № КД-14-08-Д-1271 от 14.ХІІ.2006 г. на
началника на СК – Добрич, с площ 160 кв. м с
трайно предназначение: урбанизирана, с начин
на трайно ползване: за електроенергийно произ
водство, със стар идентификатор: кв. 258, п. ХХ,

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

№ 603.150, заедно с построените в поземления
имот сгради, представляващи: сграда с кадастра
лен идентификатор № 72624.603.200.1 със ЗП
48 кв. м, на един етаж, с предназначение: сграда
за енергопроизводство, конструкция – масивна с
частични стоманобетонни елементи и сграда с
кадастрален идентификатор № 72624.603.200.2 със
ЗП 23 кв. м, на един етаж с предназначение:
хангар, депо, гараж, конструкция – масивна с
частични стоманобетонни елементи, съгласно
скица на позмления имот № 118149 от 9.VІ.2009 г.
на СГКК – Добрич, заедно с всички подобрения
в имота; 1.2. поземлен имот с кадастрален иден
тификатор № 72624.603.201 по КК на гр. Добрич,
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 12.V.2005 г.
на ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД14-08-Д-1271 от 14.ХІІ.2006 г. на началника на
СК – Добрич, на площ 758 кв. м с трайно пред
назначение: урбанизирана, с начин на трайно
ползване: за производство на строителни мате
риали, конструкции и изделия, със стар иденти
фикатор: кв. 258, п. ХVІІІ, № 603.150, заедно с
построената в поземления имот: сграда с када
стрален идентификатор № 72624.603.201.1 със ЗП
656 кв. м, на един етаж с предназначение: про
мишлена сграда, конструкция – масивна – па
нелна, съгласно скица на поземлен имот № 11820
от 9.VІ.2009 г. на СГКК – Добрич, заедно с всич
ки подобрения в имота; 1.3. поземлен имот с
кадастрален идентификатор № 72624.603.202 по
КК на гр. Добрич, одобрена със Заповед № РД18-15 от 12.V.2005 г. на ИД на АГКК, изменена
със Заповед № КД-14-08-Д-1271 от 14.ХІІ.2006 г.
на началника на СК – Добрич, с площ 7010 кв.
м. с трайно предназначение: урбанизирана, с
начин на трайно ползване: за производство на
строителни материали, конструкции и изделия,
със стар идентификатор: кв. 258, п. ХІХ, № 603.150,
заедно с построените в поземления имот сгради,
представляващи: сграда с кадастрален иденти
фикатор № 72624.603.202.1 със ЗП 50 кв. м, на
един етаж с предназначение: друг вид сграда за
обитаване, конструкция – масивна с частични
стоманобетонни елементи; сграда с кадастрален
идентификатор № 72624.603.202.3 със ЗП 110 кв.
м, на един етаж с предназначение: складова база,
склад, конструкция – метална (стоманена); сгра
да с кадастрален идентификатор № 72624.603.202.4
със ЗП 249 кв. м, на един етаж с предназначение:
хангар, депо, гараж, конструкция – масивна с
частични стоманобетонни елементи; сграда с
кадастрален идентификатор № 72624.603.202.5 със
ЗП 66 кв. м, на един етаж с предназначение:
складова база, склад, конструкция – метална
(стоманена); сграда с кадастрален идентификатор
№ 72624.603.202.6 със ЗП 222 кв. м, на един етаж
с предназначение: сграда със специално предназ
начение, конструк ци я – масивна с частични
стоманобетонни елементи; сграда с кадастрален
идентификатор № 72624.603.202.7 със ЗП 1334 кв. м,
на един етаж с предназначение: промишлена
сграда, конструкция – масивна – панелна; сграда
с кадастрален идентификатор № 72624.603.202.8
със ЗП 24 кв. м, на един етаж с предназначение:
складова база, склад, конструкция – масивна с
частични стоманобетонни елементи; 3.4. от „Ата
насов – инвест“ – ЕООД, Добрич (продадено на
трето лице на 2.VІІІ.2009 г.): 1. поземлен имот – ур
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банизирана територия с площ 4858 кв. м, начин
на трайно ползване – за курортно-рекреационен
обект, представляваща имот с идентификатор
39459.25.516, стар идентификатор 525.17 по КК на
с. Кранево, община Балчик, съгласно скица на
по з ем лен и мо т № 11839 о т 9.V І.2 0 0 9 г. н а
СГКК – Добрич, заедно с построената в описания
имот масивна едноетажна сграда – заведение за
обществено хранене, ресторант и помощен бар,
със ЗП на ресторанта 1230 кв. м и със ЗП на
помощния бар 108 кв. м, описани съгласно до
кумента за собственост, а съгласно посочената
скица: сграда кад. идентификатор № 39459.25.516.4,
ЗП 12 кв. м едноетажна, предназначение: курорт
на, туристическа сграда; сграда кад. идентифи
катор № 39459.25.516.2, ЗП 234 кв. м едноетажна,
предназначение: сграда за обществено хранене;
сграда кад. идентификатор № 39459.25.516.1, ЗП
572 кв. м едноетажна, предназначение: сграда за
обществено хранене; сграда кад. идентификатор
№ 39459.25.516.3, ЗП 254 кв. м едноетажна, пред
назначение: ж илищна сграда, еднофамилна;
сграда кад. идентификатор № 39459.25.516.10, ЗП
14 кв. м едноетажна, предназначение: постройка
за допълващо застрояване; сграда кад. иденти
фикатор № 39459.25.516.9, ЗП 50 кв. м едноетаж
на, предназначение: постройка за допълващо
з а с т р о я в а н е; с г р а д а к а д . и д е н т и ф и к а т о р
№ 39459.25.516.8, ЗП 49 кв. м едноетажна, пред
назначение: постройка за допълващо застроява
не; сграда кад. идентификатор № 39459.25.0.2, ЗП
172 кв. м едноетажна, предназначение: сграда за
обществено хранене; сграда кад. идентификатор
№ 39459.25.516.7, ЗП 12 кв. м едноетажна, пред
назначение: к у рортна, т у ристическа сг рада;
сграда кад. идентификатор № 39459.25.516.6, ЗП
12 кв. м едноетажна, предназначение: курортна,
туристическа сграда; сграда кад. идентификатор
№ 39459.25.516.5, ЗП 12 кв. м едноетажна, пред
назначение: курортна, туристическа сграда, за
едно с всички подобрения в имота; 2. поземлен
имот – урбанизирана територия с площ 123 кв. м
с начин на трайно ползване – за съоръжение на
канализация, представляваща имот с идентифи
к ат ор 39459.25.114 с ъ с с тар и ден т ифи к ат ор
№ 025.041 по КК на с. Кранево, община Балчик,
заедно с построената в описания имот масивна
сграда – тласкател за отпадни води със ЗП 123
кв. м, съгласно документа за собственост, а съ
гласно скица на поземлен имот № 11838 от 9.
VІ.2009 г.; сграда № 39459.25.114.2 – едноетажна,
с предназначение за водоснабдяване, канализация,
и сграда № 39459.25.114.1 с предназначение за
водоснабдяване, канализация, заедно с всички
подобрения в имота; 3. дворно място с площ
10 341 кв. м, представляващо ПИ с идентифика
тор 72624.606.458 по КК на гр. Добрич, одобрена
със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на
АК, изменена със Заповед № КД-14-08-Д-947 от
11.VІІ.2006 г. на началника на СГКК – Добрич,
стар идентификатор УПИ I, кв. 30 по плана на
ж.к. Север 2 – гр. Добрич, ул. Калиакра 54, при
г р а н и ц и П И с к а д. и д н. № 72 62 4.6 0 6.9 6 5;
7262 4.6 0 6.968; 7262 4.6 0 6.969; 7262 4.6 0 6.10 0 0;
72624.606.971 съгласно скица на ПИ № 11823 от
9.VІ.2009 г. На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с
чл. 6 ЗОПДИППД сумата 2 380 640,60 лв., пред
ставляваща равностойност та по нотариални
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актове на полученото от следните юридически
лица от разпоредителните сделки със следното
недвижимо имущество: 1. от „Компания за ин
вестиции и развитие“ – А Д, Добрич: сумата
6000 лв., получена с нотариален акт № 148, том
ХV, дело № 2718 от 16.ХІ.2007 г. (СП – Добрич,
вх. рег. № 15705 от 16.ХІ.2007 г., акт № 166, том
ХХVІ, дело № 8696 от 2007 г.) „Компания за
инвестиции и развитие“ – АД, продава на Р.
Василев недвижим имот, в Добрич, „Промишле
на зона – Запад“, бул. Трети март 59, представля
ващ: поземлен имот с кадастрален идентифика
тор № 72624.603.253 по КК на гр. Добрич, одо
брена със Заповед № РД-18-15 от 12.V.2005 г. на
ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД-1408-Д-1971 от 5.ХІ.2007 г. на началника на СК – До
брич, на площ 131 кв. м с трайно предназначение:
урбанизирана, с начин на трайно ползване: за
производство на строителни материали, конструк
ции и изделия, със стар идентификатор: № 603.202,
заедно с построената в поземления имот сграда,
представляваща: сграда с кадастрален иденти
фикатор № 72624.603.253.1 със ЗП 55 кв. м по
скица на имота, а по документ за собственост – на
площ 50 кв. м, на един етаж с предназначение:
хангар, депо, гараж, конструкция – масивна, с
частични стоманобетонни елементи; сумата
6000 лв., получена с нотариален акт № 55, том
ХVІІІ, дело № 3193 от 28.ХІІ.2007 г. (СП – Добрич
вх. рег. № 1 от 7.І.2008 г., акт № 1, том І от 2008 г.)
„Компания за инвестиции и развитие“ – АД,
продава на „Стеси“ – ООД, недвижим имот, в
Добрич, „Промишлена зона – Запад“, бул. Трети
март 59, представляващ: поземлен имот с када
стрален идентификатор № 72624.603.257 по КК
на гр. Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-15
от 12.V.2005 г. на ИД на АГКК, изменена със
Заповед № КД-14-08-Д-2098 от 26.ХІ.2007 г. на
нначалника на СК – Добрич, на площ 135 кв. м
с трайно предназначение: урбанизирана, с начин
на трайно ползване: за производство на строи
телни материали, конструкции и изделия, със
стар идентификатор: кв. 258, п. ХІХ, № 603.202,
заедно с построената в поземления имот сграда,
представляваща: сграда с кадастрален иденти
фикатор № 72624.603.257.1 със ЗП 55 кв. м, на
един етаж с предназначение: складова база, склад,
конструкция – масивна, с частични стоманобе
тонни елементи; сумата 80 000 лв., получена с
нотариален акт № 59, том ХVІІІ, дело № 3197 от
28.ХІІ.2007 г. (СП – Добрич, вх. рег. № 19059 от
28.ХІІ.2007 г., акт № 30, том ХХХІІ, дело 10395
от 2007 г.) „Компания за инвестиции и разви
тие“ – АД, продава на ЕТ „Орион – Светлин
Спиров“ недвижим имот в Добрич, „Промишле
на зона – Запад“, бул. Трети март 59, представля
ващ: 1.1. поземлен имот с кадастрален иденти
фикатор № 72624.603.254 по КК на гр. Добрич,
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 12.V.2005 г.
на ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД14-08-Д-1971 от 5.ХІ.2007 г. на началника на
СК – Добрич, на площ 140 кв. м с трайно пред
назначение: урбанизирана, с начин на трайно
ползване: за производство на строителни мате
риали, конструкции и изделия, със стар иденти
фикатор: № 603.202, заедно с построената в по
земления имот сграда, представляваща: сграда
с кадастрален идентификатор № 72624.603.254.1,
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която сграда е образувана при делба на сграда
със стар идентификатор № 72624.603.202.2 със ЗП
55 кв. м, на един етаж с предназначение: хангар,
депо, гараж, конструкция – масивна, с частични
стоманобетонни елементи и; 1.2. поземлен имот
с кадастрален идентификатор № 72624.603.256 по
КК на гр. Добрич, одобрена със Заповед № РД18-15 от 12.V.2005 г. на ИД на АГКК, изменена
със Заповед № КД-14-08-Д-2098 от 26.ХІ.2007 г.
на началника на СК – Добрич, на площ 269 кв.
м с трайно предназначение: урбанизирана, с
начин на трайно ползване: за производство на
строителни материали, конструкции и изделия,
със стар идентификатор: кв. 258, п. ХІХ, № 603.202,
заедно с построената в поземления имот сграда,
представляваща: сграда с кадастрален иденти
фикатор № 72624.603.256.1, която сграда е обра
зувана при делба на сграда със стар идентифи
катор № 72624.603.202.2 със ЗП 109 кв. м, на
един етаж с предназначение: хангар, депо, гараж,
конструкция – масивна с частични стоманобе
тонни елементи; сумата от 10 000 лв., получена
с нотариален акт № 97, том ІІ, дело № 277 от
15.ІІ.2008 г. (СП – Добрич, вх. рег. № 2650 от
15.ІІ.2008 г., акт № 91, том ІІІ, дело 813 от 2008 г.)
„Компания за инвестиции и развитие“ – АД,
продава на Ст. Джендов недвижим имот в Добрич,
„Промишлена зона – Запад“, бул. Трети март 59,
представляващ: поземлен имот с кадастрален
идентификатор № 72624.603.259 по КК на гр.
Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-15 от
12.V.2005 г. на ИД на АГКК, изменена със Запо
вед № КД-14-08-Д-1971 от 5.ХІ.2007 г. на начал
ника на СК – Добрич, на площ 129 кв. м с трай
но предназначение: урбанизирана, с начин на
трайно ползване: за производство на строителни
материали, конструкции и изделия, със стар
идентификатор: № 603.202, заедно с построената
в поземления имот сграда, представляваща:
сграда с кадастрален идентификатор
№ 72624.603.259.1 със ЗП 53 кв. м, на един етаж
с предназначение: складова база, склад, конструк
ция – масивна с частични стоманобетонни еле
менти, общата сума от извършените продажби
е 102 000 лв.; 2. от „Атанасов – инвест“ – ЕООД,
Добрич (продадено на трето лице на 2.VІІІ.2009 г.):
сумата 81 000 лв., получена с нотариален акт
№ 102, том І, дело № 79 от 30.І.2006 г. (СП – Бал
чик, вх. рег. № 261 от 31.І.2006 г., акт № 76, том
І, дело 151 от 2006 г.) „Атанасов – инвест“ – ЕООД,
продава на „Компания за инженеринг и разви
тие“ – АД, Добрич, същия недвижим имот: 1/2
ид. част от поземлен имот – дворно място, ця
лото с площ 920 кв. м – по нотариален акт, опи
сано като имот Х-183 в кв. 5, с площ 450 кв.м, и
имот VІ-184 в кв. 5, с площ 470 кв. м, а по скица
с площ 1072 кв. м на ул. Черно море в с. Рогаче
во, община Балчик, представляващо имот с
идентификатор 62788.501.325 по КК на с. Рогаче
во; сумата 65 000 лв., получена с нотариален акт
№ 101, том ХV, дело № 2675 от 14.ХІ.2007 г.
(СП – Добрич, вх. рег. № 15519 от 14.ХІ.2007 г.,
акт № 88, том ХХVІ дело 8580 от 2007 г.). „Ата
насов – инвест“ – ЕООД, продава на фирма
„Чоки – 2000 – Жанета Митева“, Добрич, позем
лен имот № 72624.606.1126 (стар идентификатор
72624.606.458) с площ 616 кв. м, с трайно пред
назначение: урбанизирана, с начин на трайно
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ползване: комплексно застрояване; сумата от
общо 1 187 561 лв., получена от продажбата с 95
нотариални актове за периода от 9.V.2006 г. до
17.ІV.2008 г. на недвижимо имущество, което
„Атанасов – инвест“ – ЕООД, продава на трети
физически и юридически лица като отделни,
самостоятелни обекти (апартаменти) от обще
житие № 2, състоящо се от две тела на шест и
седем етажа, както и няколко апартамента от
общежитие № 1, както следва: с нотариален акт
№ 25, том VII, рег. № 9465, н. дело № 1140 от
9.V.2006 г. е продаден апартамент № 1 – дясно
крило (общежитие № 2), с предназначение – жи
лище – апарт амент за сумата 11 740 лв.; с нота
риален акт № 27, том VII, рег. № 9479, н. дело
№ 1142 от 9.V.2006 г. е продаден апартамент
№ 3 – дясно крило (общежитие № 2), с предназ
начение – ж и лище – апарт амен т за су мата
12 452,40 лв.; с нотариален акт № 28, том VII,
peг. № 9480, дело № 1143 от 9.V.2006 г. е продаден
самостоятелен обект № 14, самостоятелен обект
№ 15 и самостоятелен обект № 16 (общо за
21 070,60 лв.); с нотариален акт 31, том VII, peг.
№ 9487, н. дело № 1146 от 9.V.2006 г. е продадено
апартамент № 2 – дясно крило (общежитие № 2),
с предназначение – жилище – апартамент за
12 565,80 лв.; с нотариален акт № 32, том VII,
рег. № 9488, н. дело № 1147 от 9.V.2006 г. е про
даден апартамент под № 9 и апартамент под
№ 10 за 26 175,80 лв.; с нотариален акт № 33,
том VII, рег. № 9489, дело № 1148 от 9.V.2006 г.
е п р од а д ен с а мо с т о я т е л ен о б ек т № 32 з а
7299,60 лв.; с нотариален акт № 53, том VII, рег.
№ 9550, н. дело № 1168 от 10.V.2006 г. е продаден
апартамент № 14 за 10 000 лв.; с нотариален акт
№ 99, том VII, рег. № 9854, н. дело № 1211 от
15.V.2006 г. е продаден самостоятелен обект под
№ 1 за 6471,40 лв.; с нотариален акт № 100, том
VII, peг. № 9856, н. дело № 1212 от 15.V.2006 г. е
продаден самостоятелен обект № 46 за 7299,60 лв;
с нотариален акт № 104, том VII, рег. № 9870
дело № 1215 от 15.V.2006 г. е продаден самосто
ятелен обект № 17 и самостоятелен обект № 18
за 15 100 лв.; с нотариален акт № 188, рег. № 10254,
дело № 1297 от 19.V.2006 г. е продаден самосто
ятелен обект под № 5 за 6952 лв.; с нотариален
акт № 189, том VII, рег. № 10255, дело № 1298 от
19.V.2006 г. е продаден самостоятелен обект под
№ 60 за 7299,60 лв.; с нотариален акт 34, том
VIII, рег. № 10522, дело № 1340 от 25.V.2006 г. е
продаден самостоятелен обект под № 54 за
4563,80 лв.; с нотариален акт № 35, том VIII, peг.
№ 10530, дело № 1341 от 25.V.2006 г. е продаден
самостоятелен обект под № 6 за 6952 лв.; с но
тариален акт № 36, том VIII, рег. № 10531, дело
№ 1336 от 25.V.2006 г. е продаден самостоятелен
обект под № 13 за 12 679,20 лв.; с нотариален
акт № 86, том X, рег. № 13367, н. дело № 1768
от 7.VІІ.2006 г. е продаден самостоятелен обект
под № 22 и самостоятелен обект под № 23 за
7721,60 лв.; с нотариален акт № 87, том
X,
рег. № 13368, н. дело № 1769 от 7.VІІ.2006 г. е
продаден самостоятелен обект под № 64 за
4563,80 лв.; с нотариален акт № 56, том III, рег.
№ 1730, н. дело № 362/ 2006 са продадени апар
тамент 56 и апартамент 57 за 21 070,60 лв.; с
нотариален акт № 107, том X, рег. № 13 571, н.
дело № 1788 от 11.VІІ.2006 г. е продаден самос
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тоятелен обект под № 42 и самостоятелен обект
под № 43 за 13771 лв.; с нотариален акт № 177,
том
X, рег. № 14089, н. дело № 1856 от 19.
VІІ.2006 г. е продаден самостоятелен обект под
№ 33 и самостоятелен обект под № 34 за 15 100 лв.;
с нотариален акт № 193, том X, рег. № 14160,
н. дело № 1870 от 20.VІІ.2006 г. е продаден са
мостоятелен обект под № 5 за 12680 лв.; с нота
риален акт № 14,том XI, рег № 14302, н. дело
№ 1890/ 2006 е продаден апартамент № 6 за
13496,60 лв.; с нотариален акт № 173, том VІІІ,
рег. № 11434, н. дело № 1471 от 7.VІ.2006 г. е про
даден самостоятелен обект под № 89 за 6952 лв.;
с нотариален акт № 174, том VIII, рег. № 11435,
н. дело № 1472 от 7.VІ.2006 г. е продаден самос
тоятелен обект под № 88 за 6952 лв.; с нотари
ален акт № 76, том ГХ, peг. № 12054, н. дело
№ 1568 от 19.VІ.2006 г. е продаден самостоятелен
обект под № 17 за 12 679,20 лв.; с нотариален акт
№ 148, том IX, рег. № 12358, н. дело № 1635/2006
е продаден самостоятелен обект под № 21 за
10 000 лв.; с нотариален акт № 6, том X, рег.
№ 12714, н. дело № 1692 от 29.VІ.2006 г. е про
даден самостоятелен обект под № 75 за 7299,60 лв.;
с нотариален акт № 21, том X, рег. № 12801, н.
дело № 1705 от 30.VІ.2006 г. е продаден самосто
ятелен обект под № 61 за сумата 7299,60 лв.; с
нотариален акт № 42, том VIII, рег. № 10565,
н. дело № 1347 от 25.V.2006 г. е продаден самос
тоятелен обект под № 70 и самостоятелен обект
под № 71 за 13 771 лв.; с нотариален акт № 79,
том V III, рег. № 10866, н. дело № 1382 от
30.V.2006 г. е продаден самостоятелен обект под
№ 10 за 3157,80 лв.; с нотариален акт № 97, том
VIII, рег. № 11021, н. дело № 1400 от 1.VІ.2006 г.
е продаден самостоятелен обект под 19 и самос
тоятелен обект под 20 за 14 599,20 лв.; с нотари
ален акт № 140, том VIII, рег. №. 11237, н. дело
№. 1441 от 5.VІ.2006 г. е продаден самостоятелен
обект под No 19 от общежитие № 2 за 10 000 лв.;
с нотариален акт № 144, том VIII, рег. № 11241,
н. дело № 1445 от 5.VІ.2006 г. е продаден самос
тоятелен обект под № 84 за 6471,40 лв.; с нота
риален акт № 76, том XI, peг. № 14626, дело № 1949
от 28.VІІ.2006 г. е продаден самостоятелен обект
под № 39 и самостоятелен обект под № 40 за
7731,10 лв.; с нотариален акт № 78, том
XI,
рег.№ 14655, н. дело № 1951 от 28.VІІ.2006 г. е
продаден самостоятелен обект под № 21 и самос
тоятелен обект под № 27 и самостоятелен обект
под № 98 за 14 000 лв.; с нотариален акт № 145,
том XI, рег. № 15050, н. дело № 2012 от 4.VІІІ.2006 г.
е продаден самостоятелен обект под № 2 и са
мостоятелен обект под № 3 за 13 904 лв.; с но
тариален акт № 107, том XII, рег. № 16483, н.
дело № 2168 от 28.VІІІ.2006 г. е продаден самос
тоятелен обект № 73 и самостоятелен обект № 74
за 13 000 лв.; с нотариален акт № 111, том XII,
рег. № 16512, н. дело № 2172 от 28.VІІІ.2006 г. е
продаден самостоятелен обект под № 68 за
5044,20 лв.; с нотариален акт № 34, том XIII, рег.
№ 17383, н. дело № 2294 от 12.ІХ.2006 г. е прода
ден самостоятелен обект под № 9 за 4563,80 лв.;
с нотариален акт № 156, том XIII, рег. № 18001,
н. дело № 2409 от 21.ІХ.2006 г. е продаден апар
тамент под № 15 за 13 374,80 лв.; с нотариален
акт №
131, том
XV, рег. № 20252, н. дело
№ 2759 от 30.Х.2006 г. е продаден апартамент под
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№ 38 и апартамент под № 37 за 6525,10 лв.; с
нотариален акт № 69, том XVII, рег. № 22016, н.
дело № 3073 от 29.ХІ.2006 г. е продаден апарта
мент под № 50, апартамент под № 51 и апартамент
под № 52 и апартамент под № 53 за 15 535,80 лв.;
с нотариален акт 96, том XVII, рег. № 22172, н.
дело № 3098 от 1.ХІІ.2006 г. са продадени апар
тамент под № 65, апартамент под № 66 и апар
тамент под № 67 за 10 491,60 лв.; с нотариален
акт № 145, том XVІІ, рег. № 22480, н. дело № 3141
от 6.ХІІ.2006 г. са продадени апартамент под № 81
и апартамент под № 82 за 8544 лв.; с нотариален
акт № 146, том
XVII, рег. № 22481, н. дело
№ 3142 от 6.ХІІ.2006 г. е продаден апартамент
под № 45 за 8690 лв.; с нотариален акт № 146,
том XVIII, рег. № 23281, н. дело №
3323 от
18.ХІІ.2006 г. е продаден апартамент под № 78 за
5044,20 лв.; с нотариален акт № 68, том XIX,
рег. № 23622, н. дело № 3441 от 21.ХІІ.2006 г. е
продаден самостоятелен обект в сграда под № 7
за 16 142 лв.; с нотариален акт № 151, том XIX,
рег. № 23897, н. дело № 3517 от 28.ХІІ.2006 г. е
продаден самостоятелен обект в сграда под № 92
за сумата от 5044,20 лв.; с нотариален акт № 9,
том I, рег. № 499, н. дело № 7 от 9.І.2007 г. е
продаден самостоятелен обект в сграда под № 49
за 7299,60 лв.; с нотариален акт № 30, том 1,
рег. № 685, н. дело № 25 от 11.І.2007 г. е прода
ден апартамент № 55 за 26 462,40 лв.; с нотари
ален акт № 27, том I, рег. № 675, н. дело № 22
от 11.І.2007 г. са продадени апартамент № 95 и
апартамент № 96 за 8544,90 лв.; с нотариален акт
№ 104, том I, рег. № 1338, н. дело № 89 от
19.І.2 0 07 г. е п р ода ден а пар т а мен т № 7 за
6952,00 лв.; с нотариален акт № 127, том I, рег.
№ 1447, н. дело № 110 от 23.І.2007 г. е продаден
апартамент № 105 за 10 584,96 лв.; с нотариален
акт № 23, том II, рег. № 2005, н. дело № 199 от
1.ІІ.2007 г. е продаден апартамент № 69 за 13
231,20 лв.; с нотариален акт № 24, том II, рег.
№ 2006, н. дело № 200 от 1.ІІ.2007 г. е продаден
апартамент № 4 за 8342,40 лв.; с нотариален акт
№ 25,
том II, рег. № 2009, н. дело № 201 от
1.ІІ.2007 г. е продаден апартамент № 69 , апар
тамент № 63 за 22 521,20 лв.; с нотариален акт
№ 100, том II, рег. № 2860, н. дело № 264 от
9.ІІ.2007 г. е продаден апартамент под № 62 за
8690 лв.; с нотариален акт № 101, том II, peг.
№ 2861, н. дело № 265 от 9.ІІ.2007 г. са продадени
апартамент под № 59 и складово помещение 108
за 8690 лв.; с нотариален акт № 182, том II,
рег. № 3570, дело № 337 от 20.ІІ.2007 г. продава
апартамент № 11 за 3500,70 лв.; с нотариален акт
№ 183, том II, рег. № 3571, н. дело № 338 от
20.ІІ.2007 г. са продадени апартамент № 93 и
апартамент № 94 за 6990,20 лв.; с нотариален акт
№ 52, том 111, рег. № 3978, н. дело № 399 от
26.ІІ.2007 г. е продаден апартамент № 72 за
8690 лв.; с нотариален акт № 16, том III, рег.
№ 3754, н. дело № 367 от 22.II.2007 г. е продаден
апартамент № 48 за сумата от 8690 лв.; с нота
риален акт № 188, том III, рег. № 5156, н. дело
№ 522 от 14.ІІІ.2007 г. е продаден апартамент
№ 83 за 13 231,20 лв.; с нотариален акт № 106,
том IV, рег. № 5919, н. дело № 631 от 23.ІІІ.2007 г.
е продаден апартамент № 76 за 8690 лв.; с но
тариален акт № 190, том IV, peг. № 6637, н.
дело № 709 от 3.ІV.2007 г. е продаден апартамент
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№ 12 за 21 042 лв.; с нотариален акт № 176, том
І, рег. № 846, н.д. № 77 от 21.ІІІ.2007 г. е продаден
апартамент 77 за 8690 лв.; с нотариален акт № 98,
том IV, рег. № 5822, н. дело № 625 от 22.ІІІ.2007 г.
е продаден апартамент № 18 за 16 289 лв.; с но
тариален акт №191, том IV, peг. № 6640, н. дело
№ 710 от 3.ІV.2007 г. е продаден апартамент № 97
за 11 900 лв.; с нотариален акт № 56, том V, peг.
№ 6932, н. дело № 768 от 10.ІV.2007 г. е продаден
апартамент № 44 за 8960 лв.; с нотариален акт
№ 15, том VI, peг. № 7817, н. дело № 915 от
24.ІV.2007 г. е продаден апартамент № 86 и апар
тамент № 87 за 16 684,80 лв.; с нотариален акт
№93, том VII, рег. № 9862, н. дело № 1174 от
30.V.20 07 г. е продаден апартамент № 22 за
15 358,20 лв.; с нотариален акт №149, том VII,
peг. № 10289, н. дело № 1226 от 6.VІ.2007 г. е
продаден апартамент № 90, апартамент № 91 и
апартамент № 97 за 30 316 лв.; с нотариален акт
№ 192, том VII, рег. № 10564, н. дело № 1265 от
11.VІ.2007 г. е продаден апартамент № 24 за
3500 лв.; с нотариален акт № 55, том VIII, рег.
№ 10922, н. дело № 1319 от 15.VІ.2007 г. е прода
ден апартамент № 85 за 8342,90 лв.; с нотариален
акт № 136, том VIII, рег. № 11432, н. дело № 1395
от 26.VІ.2007 г. е продаден апартамент № 16 за
20 500 лв.; с нотариален акт №133, том IX, рег.
№ 12624, н. дело № 1577 от 18.VІІ.2007 г. е про
даден апартамент № 4 за 19 839,60 лв.; с нотари
ален акт № 194, том IX, рег. № 13006, н. дело
№ 1635 от 26.VІІ.2007 г. е продаден апартамент
№ 20 за 21 042 лв.; с нотариален акт № 81, том
X, рег. № 13464, н. дело № 1717/03.08.2007 г. е
продаден апартамент № 23 за сумата от 16 400
лв; с нотариален акт № 169, том X, рег. № 14104,
н. дело № 1801 от 16.VІІІ.2007 г. е продаден апар
тамент № 8 за 21 042 лв.; с нотариален акт № 183,
том X, рег. № 14168, н. дело № 1814 от 17.VІІІ.2007 г.
е продаден апартамент № 83 за 15 000 лв.; с но
тариален акт № 77, том XI, рег. № 14915, н. дело
№ 1902 от 29.VІІІ.2007 г. е продаден апартамент
№ 24 за 22 400 лв.; с нотариален акт № 179, том
XII, рег. № 16586, н. дело № 2185 от 24.ІХ.2007 г.
е продаден самостоятелен обект в сграда с када
ст ра лен и ден т ификатор – 72624.606.458.1.4 и
складово помещение с кадастрален идентифика
тор: 72624.606.458.1.2 за 60 000 лв.; с нотариален
акт № 177, том XII, рег. № 16584, н. дело № 2183
от 24.ІХ.2007 г. е продаден самостоятелен обект
в сграда с кадастрален идентифика
тор – 72624.606.458.1.3 и складово помещение за
60 000 лв.; с нотариален акт № 129, том III, рег.
№ 6097, н. дело № 503 от 14.ІІІ.2008 г. е продаден
апартамент № 65 за 10 000 лв.; с нотариален акт
№ 116, том V, peг. № 8852, дело № 874 от
17.ІV.2008 г. е продаден апартамент № 27а за 13
230 лв.; сумата от общо 942 600 лв., получена с
нотариален акт № 19, том ІХ, дело № 1550 от
30.VІ.2008 г. (СП – Добрич, вх. рег. № 9902 от
30.VІ.2008 г., акт № 125, том ХV, дело 4807 от
2008 г.) „Атанасов – инвест“ – ЕООД, продава
на фирма „Дайтона“ – ООД, Добрич, останалата
част от масивна сграда общежитие № 1, в Добрич,
община Добрич, ж. к. Север 2, ул. Калиакра 54,
блок 3, представляващ масивна сграда общежи
тие № 1, кад. инд. № 72624.606.458.3 по КК на
гр. Добрич, одобрена със заповед № РД-18-15 от
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12.V.2005 г., изменена със Заповед № КД-08-Д-947
от 11.VІІ.2006 г. на началника на СГКК – Добрич,
със застроена площ 652 кв. м и разгъната застро
ена площ 3912 кв.м на шест етажа, с предназна
чение: общежитие, масивна панелна конструкция,
с описани е акта конкретни 114 обекта; общата
сума от извършените продажби е 2 276 161 лв.;
3. от „Атанасов – консулт“ – ЕООД, Добрич:
сумата 2479,60 лв., получена с нотариален акт
№ 418, том ІІІ, дело № 267 от 2.ІІІ.2007 г. (СП – Ве
лико Търново, вх. рег. № 2558 от 2.ІІІ.2007 г., акт
№ 110, том VІ дело 1367 от 2007 г.), с който „Ата
насов – консулт“ – ЕООД, продава на „Хер
сон“ – ЕООД, Велико Търново, недвижим имот
в с. Шереметя, община Велико Търново, пред
ставляващ: УПИ ІІІ-74 в кв. 8 по ПУП на село
то, целият с площ 550 кв. м, при граници – от
двете страни улици, П. Георгиев и Ил. Пенев,
заедно с построената в имота двуетажна сграда
със ЗП от 75 кв. м, състояща се от снекбар на
първи етаж и жилище на втори етаж. Общата
сума от извършените продажби е 2479,60 лв. На
основание чл. 7, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1
предявяваме иск за обявяване на недействителни
по отношение на държавата на следните сделки:
1. договор за продажба на дружествени дялове
от 2.VІІІ.2009 г., с който Атанас Маринов Атана
сов продава на Мирослав Ангелов Гочев от
София своите 500 дружествени дяла с номинал
на стойност на всеки от тях по 10 лв., от „Ата
насов – инвест“ – ЕООД, ЕИК 124637519, за су
мата 5000 лв.; 2. със спогодба от 2.VІІІ.2009 г.
Атанас Маринов Атанасов и Теодора Валентино
ва Атанасова прехвърлят притежаваните в „Би
Ей инвест“ – ООД, с ЕИК 124719998, 50 дружест
вени дяла с номинална стойност на всеки от тях
от по 100 лв., или обща номинална стойност от
5000 лв. на „Пътстрой – Варна“ – ЕООД, Варна,
с ЕИК 103561242.
2832
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2536
от 30.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1274/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Пикадили Ентърпрайс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Велинград, бул.
Съединение 218, вх. В, ет. 1, с предмет на дейност:
туристическа, туроператорска и агентска дейност,
ресторантьорство и хотелиерство, експлоатация
на атракционни заведения, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство и
търговия с хранителни, нехранителни, промишлени
изделия и хранителни добавки, производство и
търговия с вино, спирт и спиртни напитки, тютюн
и тютюневи изделия, търговия с горива и петролни
продукти, таксиметрови, фризьорски и стъклар
ски, таксиметрови услуги, превози на пътници
и товари в страната и в чужбина, кинкалерия и
галантерия, комисионна, спедиционна и складова
дейност, строителство на граждански, промишлени
и търговски обекти, търговия с недвижими имоти,
търговско представителство и агентство на местни
и чуждестранни лица, внос и износ, посредническа
и превозна дейност, международна, транспортна,
превозна и спедиционна дейност, дърводобив, об
работка и търговия с дървен материал и мрамор,
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счетоводни услуги и консултации, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети по реда
на Закона за счетоводството, всякаква дейност,
рекултивация и възстановяване на терени, еколо
гични проекти и дейности, преводачески услуги и
курсове за обучение, незабранени със закон, като
съответните дейности ще се извършват при пред
варително получаване на разрешения и лицензи от
компетентните държавни органи при необходимост,
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственост на капитала
и управител Величко Нинов Цоков.
51398
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прила
гане на представения счетоводен отчет за 2006 г.
на „Пътища“ – АД, Пазарджик, по ф. д. № 1415/93.
51399
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1387
от 28.XI.2007 г. регистрира по ф.д. № 452/2007
промени за „Металкомерс – 07“ – ЕООД, Перник:
премества седалището и адреса на управление
от Перник, ул. Кракра, бл. 60, ап. 58, в София,
ж.к. Люлин, бл. 914, вх. Г, ап. 57.
51400
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 1210 от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 454/2006 впи
са прехвърлянето на търговско предприятие
„Дарина – 2006“ – ЕООД, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Каспър“ – ЕООД.
51401
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 1400 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 736/2007 вписа
прехвърлянето чрез дарение на ЕТ „Екатерин
Серафимов – Екс“ от едноличния търговец Ека
терин Крумов Серафимов на Лунета Евгениева
Серафимова и я вписа като едноличен търговец с
фирма ЕТ „Екатерин Серафимов – Екс – Лунета
Серафимова“.
51402
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1311
от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 688/2007 вписа в тър
говския регистър еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Пи Ар България“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник, ул.
Кракра, бл. 61, вх. В, ет. 2, ап. 60, с предмет на
дейност: организиране и провеждане на рекламни
кампании, информационна, импресарска и кон
султантска дейност или предоставянето на други
подобни услуги, дизайн и изработка на печатни и
рекламни материали, рекламна дейност в пълен
обем, както и закупуването на медийно и реклам
но време, маркетингова и издателска дейност,
продуцентство, търговско представителство и
посредничество в страната и в чужбина, импорт,
експорт и реекспорт, бартерни, компенсационни
и други специфични външноикономически сделки
и операции, покупка, производство на стоки с
цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, комисион
на, спедиционна, складова и лизингова дейност,
сделки с интелектуална собственост, производство
на видео- и звукозаписи, разработка на софтуер,
продажба и сервиз на компютърна техника и
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консумативи, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
всякакви други дейности, разрешени със закон
и съгласно изискванията на законодателството
(всички дейности, за които е необходимо из
даване на разрешение – лиценз, ще бъдат осъ
ществявани след получаването му), с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Анелия Данаилова Скримова. Дружеството е с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Анелия
Данаилова Скримова.
51403
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1388 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 729/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Нес – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник,
кв. Църква, ул. Добри Миланов 2, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и търговска
реализация на всякакви стоки, незабранени със
закон, изкупуване, дървообработка, производство
и търговия с дървен материал и всякакви стоки
от дървен материал, изкупуване, производство и
търговия с метали, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица,
сделки с интелектуална собственост, всякакви
услуги на фирми и граждани, незабранени със
закон, транспортна, таксиметрова и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, хотелиерска и ту
ристическа дейност, селскостопанска, строителна
дейност, производство на хляб и хлебни изделия,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаването им под
наем, разкриване на верига фирмени магазини,
заведения за обществено хранене, кафе, кафеаперитиви, клубове за забавни и развлекателни
игри в страната и в чужбина, консултантска и
експертна дейност, външно- и вътрешнотърговска
дейност по целия предмет на дейност, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Боян Димитров Цветков. Дружеството
е с неопределен срок и се управлява и предста
влява от едноличния собственик на капитала
Боян Димитров Цветков.
51404
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1360
от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 716/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Гарбелини“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Ралица 5, с
предмет на дейност: вътрешнотърговска дей
ност – покупка на разрешените със закон стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, външнотърговска и външно
икономическа дейност, търговско представител
ство и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, извършване и
организиране на разрешените със закон услуги
на български и чуждестранни физически и юри
дически лица, вътрешен и международен превоз
на пътници и товари с автомобилен превоз (при
спазване на установения лицензионен режим),
вътрешен и международен туризъм (при спазване
на установения лицензионен режим), строителство
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на промишлени и граждански обекти и строи
телно-ремонтни услуги в страната и в чужбина,
комисионна, спедиционна и складова дейност,
хотелиерска дейност (при спазване на установения
разрешителен режим), покупка, обзавеждане и
продажба на недвижими имоти, всякакви дру
ги дейности и услуги, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Тициано Гарбелини. Дружеството е с
неограничен срок и се управлява и представлява
от управителя Тициано Гарбелини.
51405
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1391 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 732/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мис Румис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник,
кв. Изток, ул. Одеса, бл. 4, вх. Б, ет. 3, ап. 7, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотър
говска дейност – внос, износ, бартерни и други
специфични търговски операции, производство и
продажба на стоки, търговско представителство и
посредничество, интернет услуги и комуникации,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
вътрешен и международен транспорт, складови
и сделки с интелектуална собственост, туристи
чески, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, лизинг, както и
всякаква друга дейност или услуги, незабранени
със закон (всички дейности и услуги, за които
е необходимо разрешение или лиценз, ще се
извършват след получаването му), с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Румяна Кирилова Цанкова. Дружеството е със
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капиала Румяна
Кирилова Цанкова.
51406
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1376
от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 724/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бобо кар“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Перник, кв. Църква, ул.
Белоградчик 19, с предмет на дейност: покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
външнотърговски сделки, транспортни сделки в
страната и в чужбина, спедиторска дейност, сделки
на търговско посредничество и представителство
на местни и чуждестранни лица и дружества,
покупко-продажба на недвижими имоти, сделки
с интелектуална собственост, вкл. с технологично
оборудване и ноу-хау, туристически и туропе
раторски сделки, консултантски, маркетингови
и инженерингови сделки, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Миглена Ев
гениева Балчова. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от управителя
Миглена Евгениева Балчова.
51407
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1390
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 731/2007 вписа в тър
говския регистър еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Георги Тасев 1“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник,
кв. Димова махала, бл. 12, вх. Б, ет. 8, ап. 39, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотър
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говска дейност – внос, износ, бартерни и други
специфични търговски операции, производство и
продажба на стоки, търговско представителство и
посредничество, интернет услуги и комуникации,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
вътрешен и международен транспорт, складови
сделки, строителство и електромонтажна дей
ност, туристически, рекламни, информационни,
прог рамни, импресарск и или дру ги усл у ги,
лизинг, както и всякаква друга дейност или ус
луги, незабранени със закон (всички дейности и
услуги, за които е необходимо разрешение или
лиценз, ще се извършват след получаването му),
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Георги Атанасов Тасев. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Атанасов Тасев.
51408
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1369
от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 140/2005 регистрира
п ромени за „Изт очна елек т ри ческа ком па
ния“ – ООД, Перник: вписа като съдружник в
дружеството Павел Петров Янгьозов; прехвърля
от „Търговска къща“ – ООД, представлявано от
пълномощника Венцислав Варадинов, на Павел
Петров Янгьозов 6 дяла от дружествените си
дялове, съответстващи на 6 дяла от капитала на
дружеството, на обща стойност 600 лв.; прехвър
ля от Калоян Николов Пенков на Павел Петров
Янгьозов 18 дяла от дружествените си дялове,
съответстващи на 18 дяла от капитала на дру
жеството, на обща стойност 1800 лв.; прехвърля
от „Търговска къща“ – ООД, представлявано от
пълномощника Венцислав Варадинов, на Георги
Николаев Ангелов 13 дяла от дружествените си
дялове, съответстващи на 13 дяла от капитала
на дружеството, на обща стойност 1300 лв., като
в бъдеще капиталът ще е разпределен, както
следва: за „Търговска къща“ – ООД – 1 дял на
стойност 100 лв.; за Калоян Николов Пенков – 2
дяла на обща стойност 200 лв., за Георги Николов
Ангелов – 23 дяла на обща стойност 2300 лв.; за
Павел Петров Янгьозов – 24 дяла на обща стой
ност 2400 лв.; вписва промени в дружествения
договор на дружеството.
51409
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1267 от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 666/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Тот.Ен.Ко“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление Перник, ул. Васил Стоин 4, с предмет на
дейност: импорт, експорт и реекспорт, бартерни,
компенсационни и други специфични сделки и
операции, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, производство на стоки с
цел продажба в страната и в чужбина, комисион
на, спедиционна, складова и лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, информационна, реклам
на дейност или предоставяне на други услуги,
вътрешен и международен превоз на пътници
и товари, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, туристическа,
хотелиерска дейност (след получаване на лиценз),
маркетингова дейност, охранителна дейност на
физически и юридически лица, товари, инкасо
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(след издаване на разрешение – лиценз), произ
водство на инертни материали и търговия с тях,
производство, доставка и продажба на машини
и съоръжения, както и всякакви други дейности,
позволени със закон и съгласно изискванията
на законодателството, с капитал 5000 лв., със
съдружници Софийка Михайлова Антонова и
Димитър Евгениев Гигов. Дружеството е с нео
граничен срок и се представлява поотделно от
управителите Софийка Михайлова Антонова и
Димитър Евгениев Гигов и се управлява заедно
и поотделно от тях.
51410
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1285
от 13.XI.2007 г. регистрира по ф.д. № 524/2001
промени за „ВМЦ“ – ООД, Перник: освобождава
Венцислав Карамфилов Любенов и Огнян Любенов
Павлов като съдружници в дружеството; вписа
прехвърляне на притежаваните от Венцислав
Карамфилов Любенов 17 дяла от капитала на
дружеството, всеки един от които с номинална
стойност 100 лв., на обща стойност 1700 лв. на
Тинка Исталиянова Игнатова; вписа прехвърляне
на притежаваните от Огнян Любенов Павлов 17
дяла от капитала на дружеството, всеки един от
които с номинална стойност 100 лв., на обща
стойност 1700 лв. на Елена Богданова Любенова;
вписа Цанко Сергиев Милев като управител на
дружеството, който ще управлява и представлява
дружеството; премества седалището и адреса на
управление на дружеството в с. Расник, област
Перник; вписа приемане на дружествения договор
със съответните изменения и допълнения.
51411
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1163 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 615/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„ИВС и партнерс“ – ООД, със едалище и адрес
на управление Перник, ул. Княз Александър
Батенберг, бл. 2, ет. 2, ап. 6, с предмет на дей
ност: покупко-продажба на недвижими имоти,
вътрешно- и външнотърговска дейност – внос,
износ, бартерни и други специфични търговски
операции, производство и продажба на стоки,
проучване и изграждане на жилищни и про
мишлени обекти, търговско представителство и
посредничество, интернет услуги и комуникации,
комисионни, спедиционни, превозни и складови
сделки, транспортни услуги, сделки с интелек
туална собственост, лизинг, както и всякаква
друга дейност или услуги, незабранени със закон
(всички дейности и услуги, за които е необходимо
разрешение или лиценз, ще се извършват след
получаването му), с капитал 5000 лв., със съдруж
ници Румен Любенов Кованджийски и Здравко
Иванов Младенов. Дружеството е с неопределен
срок и се представлява от съдружниците Румен
Любенов Кованджийски и Здравко Иванов Мла
денов заедно и поотделно и се управлява от тях
само поотделно.
51412
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1164 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 616/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Шу
Ж“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Радомир, ж.к. Гърляница, бл. 11, ет. 6, ап. 18, с
предмет на дейност: покупка на стоки и други
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вещи с цел препродажба в първоначален, прера
ботен или обработен вид, внос – износ, сервизна,
комисионна, спедиционна и складова дейност,
строителна, строително-монтажна и строителноремонтна дейност, търговско представителство
и посредничество в страната и в чужбина, ре
кламна и информационна дейност, търговия и
посредничество при сделки с недвижими имоти,
разкриване и експлоатация на магазини и заведе
ния за обществено хранене, забавни електронни
игри, издателска дейност, разпространение на
печатни произведения, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон, а тези, за които
са необходими съответни регистрации и разреши
телни – след получаването им, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Снежана Костадинова Ивчева и
Джан Цисюй. Дружеството е с неопределен срок
и се управлява и представлява от съдружника и
управител Снежана Костадинова Ивчева.
51413
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1364 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 720/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Транском“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Владайско
въстание 40, с предмет на дейност: търговска
дейност без ограничение на вида и мястото на
извършване, производство и покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажбата
им в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство и посредничест
во, транспорт, внос, износ, реекспорт, услуги на
граждани и фирми, както и всякаква търговска
дейност, незабранена със закон (дейността ще се
осъществява в страната и в чужбина; когато за
отделни дейности и услуги се изисква специал
но разрешение от компетентен държавен орган,
дружеството ще ги осъществява след неговото
получаване), с капитал 6000 лв., със съдружници
Иван Венциславов Иванов, Стефан Георгиев То
доров и Милен Петров Балтов. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от Иван Венциславов Иванов.
51414
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1363 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 718/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „ПДС Бранд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник, ул.
Максим Горки, бл. 10, вх. Г, ап. 11, с предмет на
дейност: сделки с интелектуална собственост,
издателска дейност, разпространение на всякакви
печатни произведения, рекламна, информаци
онна, програмна и импресарска дейност (след
издаването на лиценз), производство и търгов
ска реализация на всякакви стоки на леката и
тежката промишленост, финансово-счетоводни
услуги, външно- и вътрешнотъровска дейност,
търговско представителство и посредничество,
проектиране, сторителство, инженеринг, комиси
онна, спедиционна, складова дейност, превозна
дейност – превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, консултантска и експертна дейност,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Цветозар Кирилов Цанев. Дружеството
е с неопределен срок и се управлява и предста
влява от управителя Цветозар Кирилов Цанев.
51415
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Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 547/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Беталинк“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Разград, ж.к.
Васил Левски, бл. 2, вх. В, ет. 3, ап. 45, с предмет
на дейност: интернет и фотокопирни услуги, по
купка, продажба, поддръжка и ремонт на нова и
употребявана компютърна техника и автоматични
телефонни централи, текстообработка и езикови
преводи, изграждане на компютърни и телефонни
мрежи, подготовка и провеждане на всякакъв
вид проучвания, вътрешно- и външнотърговска
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни услуги, сделки с интелектуална соб
ственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
друга дейност, търговска по смисъла на чл. 1,
ал. 1 ТЗ и незабранена със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
съдружници Емил Върбанов Лазаров, Борислав
Атанасов Бонев и се управлява и представлява
от Емил Върбанов Лазаров.
2400
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2879 от 17.Х.2007 г. по
ф. д. № 1317/2007 еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Амбулатория за първична
извънболнична медицинска помощ – доктор Ваня
Илиева“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Русе, ж. к. Чародейка, бл. 210, вх. Б, ет. 1,
с предмет на дейност: амбулатория за първична
медицинска помощ – индивидуална практика,
диагностика, лечение, рехабилитация и наблю
дение на болни, консултации, профилактика,
оказване на медицинска помощ на лица, явили
се в състояние, застрашаващо живота и здравето,
предписване на: лабораторни и други видове из
следвания, медицински дейности и манипулации
под лекарски контрол и отговорност, обема, вида
домашни грижи и помощ за болни, лекарства,
превързочни материали и медицински пособия,
експертизи за временна нетрудоспособност, на
блюдение и оказване на медицинска помощ при
бременност и майчинство, наблюдение, контрол
и полагане на грижи за физическото и психиче
ското развитие на лица до 18 години, дейности по
здравна помоция и профилактика, включително
профилактични прегледи и имунизации, издаване
на документи, свързани с дейността, насочване
на консултативна и болнична помощ, лечение на
болни в дома, когато състоянието налага това,
хиспитализиране на пациенти в болница, когато
лечебната цел не може да бъде постигната в
амбулаторни условия, извършване на търговски
сделки само за нуждите на осъществяваните
медицински дейности и за обслужване на па
циентите. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представля
ва от едноличния собственик на капитала Ваня
Йорданова Илиева.
50422
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2959 от 22.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1363/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Сербрус“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, пл. Средец 2, ет. 1,
с предмет на дейност: производство, преработ
ка и търговия със селскостопански продукти,
вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни,
реекспортни и други специфични външнотъргов
ски сделки, търговия и покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти, както и всяка друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се представлява и управлява от еднолич
ния собственик на капитала Ашли Кумар Бага.
50423
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2884 от 10.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1322/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Аманда стар“ – ЕООД, със седа
лище и адрес на управление Русе, пл. Дунав 10,
офис 65, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно, внос и износ на промишлени стоки
и изделия, търговско и друго представителство
и агентство на местни и чуждестранни фирми,
бартерни сделки, транспортни и авторемонтни
услуги, откриване и експлоатация на търговски
обекти, заведения за обществено хранене, кафе
нета, маркетинг и реклама на стоки и услуги,
предпечатна подготовка и изработка на рекламни
материали и изделия, графичен дизайн, изработка
на облекла и аксесоари, ремонт и поддръжка на
електронно-изчислителна техника, строителни
услуги, производство, изкупуване, преработка и
реализация на селскостопанска и промишлена
продукция, както и всяка друга дейност, неза
бранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на ка
питала Роман Лучиано.
50424
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3058 от 1.ХI.2007 г. по
ф. д. № 1315/2007 еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Реал България“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, бул.
Генерал Скобелев 48, вх. В, ет. 4, с предмет на
дейност: производство, преработка и търговия
със селскостопански продукти, вътрешно- и
външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни
и други специфични външнотърговски сделки,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, всякаква друга дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Владимир Николов Пунов.
50425
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2889 от 16.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1328/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Георгиев дизайн груп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Неофит Бозвели 22, вх. 2, ет. 3, ап. 8, с пред
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мет на дейност: проектиране на промишлени,
обществено-обслужващи и жилищни сгради,
строителство и инженеринг, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
внос-износ, импорт-експорт и реекспорт, бар
терни сделки в страната и чужбина, рекламни,
информационни, програмни, преводачески и
копирни услуги, всякаква друга дейност, неза
бранена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Любомир Димитров Георгиев.
50426
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2883 от 10.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1321/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ремус транс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, пл. Дунав 10, офис 65,
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
внос и износ на промишлени стоки и изделия,
търговия със стари автомобили, търговско и друго
представителство и агентство на местни и чуж
дестранни фирми, бартерни сделки, транспортни
и авторемонтни услуги, откриване и експлоатация
на търговски обекти, заведения за обществено
хранене, кафенета, маркетинг и реклама на стоки
и услуги, предпечатна подготовка и изработка на
рекламни материали и изделия, графичен дизайн,
изработка на облекла и аксесоари, ремонт и
поддръжка на електронноизчислителна техника,
строителни услуги, производство, изкупуване,
преработка и реализация на селскостопанска и
промишлена продукция, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на ка
питала Сфетан Никушор Ремус.
50427
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3073 от 1.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1379/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ван – 97“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Костур 2, вх. 1,
ет. 1, с предмет на дейност: строително-мон
тажни работи на ново строителство и ремонти,
извършване на ВиК и ел. ремонти и на нови
инсталации, рекламна дейност, авторемонтни и
автотенекеджийски услуги, хотелиерство и рес
торантьорство, организиране на развлекателни
игри, производство, преработка и търговия със
селскостопански произведения, производство и
търговия с промишлени и хранителни стоки,
гориво, химикали, бои, внос и продажба на нови
и употребявани стоки, автомобили и резервни
части за тях, разкриване на магазини, складове
и кантори във връзка с предмета на дейност,
внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, свър
зани с предмета на дейност, да отдава под наем
собствени или наети автомобили, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни физически и юриди
чески лица, всякаква друга дейност, разрешена
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
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неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Валери
Енев Станчев.
50743
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3055 от 30.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1378/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Строй ремонт 2007“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Слави
Шкаров 2, бл. 315, вх. 2, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
реекспорт и експорт, търговско представител
ство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, производство, изкупу
ване, преработка, съхранение и реализация на
селскостопанска продукция, промишлени стоки
и предмети на бита, текстилни и кожени изделия,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристи
чески, рекламно-информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продаж
ба, инвестиционно проучване и проектиране на
строителни обекти от първа до шеста категория,
упражняване на независим строителен надзор,
лицензирани преводи, лизинг, строително-мон
тажни и строително-ремонтни дейности в стра
ната и извън нея и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Любомир
Георгиев Атанасов.
50744
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3070 от 1.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1375/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Нестор – 2007“ – ЕООД, със седа
лище и адрес на управление с. Копривец, община
Бяла, ул. Възраждане 25, с предмет на дейност:
транспортна дейност за превоз на всякакъв вид
товари в страната и в чужбина, продажба на
всякакъв вид алкохолни и безалкохолни напит
ки, чай, кафе, разкриване и експлоатация на
заведения за бърза закуска, барчета, магазини
за хранителни и битови стоки, продажба на
цигари, продажба на хранителни стоки, изку
пуване, производство, преработка и продажба
на селскостопанска продукция от животински и
хранителен произход, ресторантьорство и хотели
ерство, покупко-продажба на промишлени стоки,
оказионна, комисионна и лизингова дейност на
търговско представителство и посредничество,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, търговия с горива и смазочни
материали, консултантска дейност, селскосто
пански услуги – агрономически, агрохимически,
аг ротех ни ческ и, ветеринарни, т у рист и ческа
дейност, селски туризъм, строително-ремонтни
дейности, внос, износ, реекспорт, всякаква друга,
незабранена от закона дейност (за лицензните
дейности, след снабдяване с лиценз, ако се изис
ква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Нестор
Валентинов Несторов.
50745
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търгов
ския регистър с решение № 2729 от 4.Х.2007 г.
по ф.д. № 556/2003 промени за „Енчев – Сто
илова“ – ООД: вписва промяна в предмета на
дейност: амбулатория за първична извънбол
ни чна ден та лна помощ – г ру пова п ра к т ика
„Енчев – Стоилова“ – ООД, както и търговия с
дентални материали, зъботехническа дейност и
всякаква друга дейност, незабранена от законо
дателството на Република България.
50746
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3088 от 5.XI.2007 г. по
ф.д. № 1405/2007 еднолично дружество с ограни
чена отговорност „Алекс арт студио“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, бул.
Скобелев 31, вх. 2, ет. 7, ап. 4, с предмет на
дейност: покупка на стоки в първоначален вид
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, търговия на едро и дребно, внос, из
нос, консултантски, информационни, програмни
и туристически услуги, бизнес консултации и
кореспонденция, комисионни, посреднически и
консигнационни сделки, търговско представител
ство и посредничество, вътрешен и междунаро
ден транспорт, рекламна дейност, продуцентска
дейност, мениджмънт, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на ка
питала Александър Лъчезаров Методиев.
50747
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3209 от 13.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1407/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Рей Нейзър пропъртис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Баба Тонка 24, с предмет на дейност: производ
ство, преработка и търговия със селскостопански
и промишлени продукти, автосервиз и пътна
помощ, вътрешно- и външнотърговска дейност,
бартерни, реекспортни и други специфични вън
шнотърговски сделки, търговия и покупка на
стоки с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
лизингови сделки, научно-развойна, изследова
телска и внедрителска дейност, маркетингова,
рекламна и информационна дейност, сделки с ин
телектуална собственост, всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от еднолич
ния собственик на капитала Рей Уолтър Нейзър.
50748
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3090 от 5.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1408/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Хис – 96“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Петко Д. Петков
9, вх. 1, ет. 3, с предмет на дейност: продажба
на резервни части за леки и тежкотоварни авто
мобили, строително-монтажни работи на ново
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строителство и ремонти, извършване на ВиК и
ел. ремонти и на нови инсталации, рекламна дей
ност, авторемонтни и автотенекеджийски услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, организиране
на развлекателни игри, производство, преработка
и търговия със селскостопански произведения,
производство и търговия с промишлени и хра
нителни стоки, гориво, химикали, бои, внос и
продажба на нови и употребявани стоки, ав
томобили и резервни части за тях, разкриване
на магазини, складове и кантори във връзка с
предмета на дейност, внос, износ, реекспорт и
бартерни сделки, свързани с предмета на дей
ност, да отдава под наем собствени или наети
автомобили, търговско представителство, посред
ничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, всякаква друга
дейност, разрешена от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Христо Генов Генов.
50749
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3084 от 5.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1401/2007 дружество с ограничена отговорност
„Анели медико-консулт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Александър
Хаджирусев 2, вх. 5, ет. 5, ап. 15, с предмет на
дейност: служба по трудова медицина, оценка на
риска, организиране и провеждане на медицински
прегледи и измерване факторите на работната
среда, обучение и консултации и всякакви видове
дейности и производство и монтаж на алуминиева
и PVC дограма. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Антоане
та Николаева Йорданова и Елена Дионисиева
Заркова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
50750
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3178 от 12.XI.2007 г. по
ф.д. № 556/2003 промени за „Енчев – Стоило
ва“ – ООД: променя наименованието на „Ам
булатория за първична извънболнична дентална
помощ – групова практика – Енчев – Стоило
ва“ – ООД.
50751
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търгов
ския регистър с решение № 3044 от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 1389/2007 еднолично дружество с
ограничена отговорност „Импорт – експорт Ел
кампанар“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Църковна независимост 3,
партер, офис 8, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, производство и покупка на
стоки с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, представителство, посредни
чество и агентство, маркетингови проучвания и
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от еднолич
ния собственик на капитала Рикардо Мануел
Груесо Перез.
50752
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3098 от 6.XI.2007 г. по
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ф.д. № 1416/2007 еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Туна – ДШ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Борисово,
община Сливо поле, ул. Шипка 10, с предмет
на дейност: покупко-продажба на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, превозни,
рекламни, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
други дейности, незабранени от закона. Друже
ството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Джем Ширин.
50753
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2945 от 17.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1344/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ивта“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Никола Йонков
Вапцаров 2, вх. 2, ет. 7, с предмет на дейност:
производство и продажба на дамски, мъжки и
детски облекла, ресторантьорство и хотелиерство,
туристическа дейност, рекламни услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, търговско представителство и търговско
посредничество, всякаква друга, незабранена от
закона дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Ивелин
Петков Петков.
50754
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2946 от 19.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1345/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Толи“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Лисец 1, вх. 6,
ет. 3, с предмет на дейност: търговска дейност
в страната и в чужбина, внос и износ на стоки,
посредничество и агентство, рекламна дейност,
комисионерска дейност, спедиторска дейност,
търговска дейност със стопанска продукция и
зърнени култури, търговска дейност с нефтени
деривати и газ, консултантска, инвеститорска и
дизайнерска дейност, компютърна модулация,
шивашка дейност, отдаване на помещения под
наем, хотелиерство и ресторантьорство, заложна
търговия, битови услуги, строително-монтажна
дейност, всички други дейности, незабранени от
законодателството (за лицензните дейности – след
издаване на съответния лиценз). Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Анатолий Симеонов Стефанов.
50755
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2942 от 19.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1341/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Комфорт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. 19 февруари 17,
вх. А, ет. 2, с предмет на дейност: покупко-про
дажба и замяна на вещи в първоначален, прера
ботен или обработен вид в страната и в чужбина,
производство на стоки с цел продажба, покупка
на ценни книжа с цел продажба, счетоводна дей
ност, съставяне на финансови отчети, търговско
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представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складова и ли
зингова дейност, консултантска дейност, валутни
сделки, туристическа, рекламна, информационна,
импресарска дейност и услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, откриване на увеселителни
заведения и такива за обществено хранене, би
тови услуги – шивашки, копирни, монтьорски,
водопроводни, дърводелски, ремонт и монтаж
на ел. уреди и хладилна техника, таксиметрови
услуги, международен транспорт, сделки с инте
лектуална собственост, издателска и печатарска
дейност, покупка, строеж и обзавеждане на не
движими имоти с цел продажба, производство
и продажба на строителни материали, продажба
на алкохол и тютюневи изделия (след получаване
на лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Иванка
Станева Райкова-Димова.
50756
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3099 от 6.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1417/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Алекра“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Изола планина 26,
вх. 5, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност: търговия с
хранителни стоки, плодове и зеленчуци, покупкопродажба на стоки в първоначален, преработен и
обработен вид, търговия с кафе, алкохолни и без
алкохолни напитки (за лицензните дейности – след
издаване на съответния лиценз). Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Красимира Цветанова Христова.
50757
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3210 от 13.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1418/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Макси Марк сървисиз“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Студентска 45, вх. А, ап. 2, с предмет на дейност:
покупка от страната и чужбина на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, вкл. и на книги,
експорт и реекспорт на стоки, продажба на стоки
от собствено производство, комисионни, спеди
ционни и превозни сделки, вкл. и таксиметрови
услуги в страната и в чужбина, складови сделки,
посреднически сделки, хотелиерски, туристи
чески, рекламни, информационни, програмни
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с не
ограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала МарчелНикулае Ворнику.
50758
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3207 от 13.XI.2007 г. по
ф.д. № 1348/2007 еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Куан импекс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Тетово
2, вх. 1, ет. 2, с предмет на дейност: строител
но-монтажна дейност и търговия с недвижими
имоти, производство, изкупуване, преработка
и търговия в страната и в чужбина на селско
стопанска продукция, стоки на хранителната,
леката, текстилната, химическата промишленост,
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машини и съоръжения, транспортни средства и
резервни части, суровини и материали, облекла,
обувки, кожени изделия, спедиционна, товаро-раз
товарна, хотелиерска, къмпингова, ресторантска,
рекламна, посредническа дейност, оказионна,
комисионна, базарна търговия, всякаква друга,
незабранена от закона дейност, при необходимост
и след снабдяване с необходимите документи и
лицензии за дейността. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на ка
питала Павлина Ангелова Иванова.
50759
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3095 от 6.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1413/2007 дружество с ограничена отговорност
„Старк“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние Русе, ул. Даме Груев 2, вх. 3, ет. 8, с предмет
на дейност: превод и легализация на документи,
откриване на трудова борса, туроператорска и
турагентска дейност, представителство и посред
ничество между наши и чуждестранни физически и
юридически лица и всички дейности, незабранени
от Търговския закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Владко Александров Чубуров, Ханс Себастиаан
Клаассен и Йелмер Клаас Ян Лоойестийн и се
управлява и представлява от управителя Владко
Александров Чубуров.
50760
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3086 от 5.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1403/2007 дружество с ограничена отговор
ност „Кисс 4“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ж.к. Дружба, бл. 1, вх. Б, ет. 4,
с предмет на дейност: производство на плодове
и селскостопанска продукция, покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първонача
лен, преработен или обработен вид, внос, износ,
реекспорт, бартерни сделки, корабостроене и
кораборемонт, к лиматизаци я и вентилаци я,
както и всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, със съдружници Иван Вели
ков Петров, Стефан Георгиев Стефанов, Стоян
Христов Стефанов и Красимир Боянов Игнатов
и се управлява и представлява от управителите
Красимир Боянов Игнатов и Иван Великов Петров
заедно и поотделно.
50761
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3068 от 1.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1373/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ди Ви елит хоумс Бългериа“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Неофит Бозвели 22, с предмет на дейност: про
изводство, преработка и търговия със селскосто
пански и промишлени продукти, сервиз и пътна
помощ, вътрешно- и външнотърговска дейност,
бартерни, реекспортни и други специфични вън
шнотърговски сделки, търговия и покупка на
стоки с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, ли
зингови сделки, научно-развойна, изследователска
и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна
и информационна дейност, сделки с интелектуална
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собственост, всякаква друга дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се уп
равлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Дейвид Томас Болдуин.
50866
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2931 от 15.X.2007 г. по ф.д.
№ 1352/2007 еднолично дружество с ограниче
на отговорност „ДГВ“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Рига 12, вх. 1,
ет. 14, ап. 2, с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина, внос, износ и
реекспорт на промишлени и селскостопански
стоки, търговия на едро и дребно, оказионна и
комисионна търговия, покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първона
чален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, организиране и поддържане на заведения
за обществено хранене, туристическа агентска
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, пре
доставяне на допълнителни туристически услуги
(след получаване на необходимите лицензии за
осъществяване на дейността), рекламни, информа
ционни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг и други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на ка
питала Даниела Георгиева Влаева.
50867
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3072 от 5.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1353/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Фарес“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ж.к. Родина, бул.
Липник 73, с предмет на дейност: производство и
покупка на промишлени, хранителни и всякакви
други стоки или вещи с цел препродажба в пър
воначален, обработен или преработен вид, шевно
производство и търговска дейност на територията
на страната и в чужбина, разрешена от закона,
валутни сделки, производство и търговия със
спиртни напитки след получаване на съответните
разрешителни, авторемонтни услуги, разкриване и
експлоатация на увеселителни заведения, търгов
ско представителство и посредничество и всички
останали производства и услуги, разрешени от
закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с нео
граничен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Ясер Фарес.
50868
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2952 от 19.X.2007 г. по ф.д.
№ 1355/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Роял билд“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Глоджево, община Ветово,
ул. Индже войвода 4, с предмет на дейност: стро
ително-ремонтни дейности, монтажни дейности,
вътрешно- и външнотърговски, мандатни и други
сделки, вкл. и оказионна търговия, производство
и пласмент на стоки и продукти от леката и хра
нително-вкусовата промишленост, битови услуги
на населението, дърводелски, водопроводни, елек
тро-, тенекеджийски и автомонтьорски услуги.
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Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от еднолич
ния собственик на капитала Ахмед Ахмед Къса.
50869
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2954 от 22.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1357/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Радина 94“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Чипровци 8,
бл. Гребенец, вх. 1, ет. 2, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, транспортна
дейност, покупка на стоки и други вещи с цел
продажба в първоначален, преработен или об
работен вид, шивашки услуги, производство на
дамски, мъжки и детски облекла, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни
сделки, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
всякаква друга дейност, незабранена от закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Гинка Георгиева Дапкова.
50870
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3148 от 9.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 1430/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Джази“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Неофит Бозвели 22,
с предмет на дейност: производство, преработка
и търговия със селскостопански и промишлени
продукти, сервиз и пътна помощ, вътрешно- и
външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни
и други специфични външнотърговски сделки,
търговия и покупка на стоки с цел препродажбата
им в първоначален, преработен или обработен вид,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, търговско представителство и посредни
чество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, лизингови сделки, научно-раз
война, изследователска и внедрителска дейност,
маркетингова, рекламна и информационна дейност,
сделки с интелектуална собственост, всякаква
друга дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок и се управлява и представля
ва от едноличния собственик на капитала Марк
Андрю Галъуей.
50902
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3107 от 7.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 1427/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „КММ – 2007“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Ради Иванов 1, вх. 8,
ет. 3, с предмет на дейност: таксиметрови услуги и
превоз след издаване на необходимите разрешения
и лиценз, търговско представителство, вътрешна и
външна търговия, бартерни сделки, производство,
търговия и сервиз на моторни превозни средства
и резервни части за тях, комисионерска дейност,
продажба на хранителни стоки, както и всяка
друга разрешена от закона дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се уп
равлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Кирил Михайлов Михайлов.
50903
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3100 от 6.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 1419/2007 еднолично дружество с ограничена
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отговорност „Сунимакс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Николаевска 26,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотър
говска дейност, внос и износ – импорт, експорт и
реекспорт, комисионни и бартерни сделки, мар
кетингови проучвания и консултации, търговско
посредничество и представителство, пласмент на
стоки, лизинг, туризъм и хотелиерство, коли под
наем, продажба на стоки собствено производство,
на стоки и артикули за лов и риболов, покупка
на селскостопанска продукция с цел препрода
ване в първоначален и преработен вид, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Сунай
Шерафетов Сабриев.
50904

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на сдружение Българска бридж федерация – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 13.XII.2009 г. свиква
общо събрание на сдружението на 14.V.2010 г. в
15 ч., в София, ул. Цар Самуил 22, в заседател
,
ната зала на Бридж клуб ЪТ, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на федерацията
през 2009 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет на федерацията за 2009 г.; 3. освобожда
ване на членове на федерацията; 4. приемане на
нови членове на федерацията; 5. утвърждаване
промени на базови коефициенти в Наредба № 6
на федерацията; 6. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2950
3. – Управителният съвет на Сдружение с
нестопанска цел „Българска изследователска и
образователна мрежа“, София, на основание чл.
26 ЗЮЛНЦ във връзка с решение на управител
ния съвет на сдружението, взето на заседание,
проведено на 24.ІІ.2010 г., свиква общо събрание
на 14.V.2010 г. в 10 ч. в София, ул. Гурко 6, зала
103, при следния дневен ред: 1. приемане на от
чета за изпълнение на бюджета на сдружението
за 2009 г.; 2. приемане на отчета на контролния
съвет за дейността на БИОМ през 2009 г.; 3. от
разяване на структурни промени на сдружението;
4. отразяване на структурни промени в състава
на контролния съвет; 5. определяне размера на
членския внос на членовете на ОС; 6. отмяна
на решение на ОС, проведено на 16.VІ.2009 г., за
учредяване на център за професионално обучение;
7. приемане на правилник за вътрешния трудов
ред; 8. разни. Поканват се всички членове на ОС
на сдружение „БИОМ“ да участват. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
2813
54. – Управителният съвет на Съюза на българските филмови дейци, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на съюза на 21.V.2010 г. в 9 ч. в Дома
на киното на ул. Екзарх Йосиф 37, София, при
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следния дневен ред: 1. отчетен доклад на упра
вителния съвет на СБФД; 2. отчетен доклад на
контролната комисия на СБФД; 3. одобряване на
бюджета на СБФД за 2010 г.; 4. избор на предсе
дател, управителен съвет и контролна комисия
на СБФД. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 1 от устава на СБФД
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2770
8. – Управителният съвет на СКВТ „Асеневци“ – Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение от 10.ІІІ.2010 г. свиква общо
събрание на 21.V.2010 г. в 19 ч. в салона на клуба в
Спортен комплекс „Юнак“, ул. Ал. Стамболийски
2, Велико Търново, при следния дневен ред: 1.
доклад на УС на СКВТ „Асеневци“ за дейността
през 2009 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет за 2009 г.; 3. приемане бюджета за 2010 г.;
4. други (разни). При липса на кворум на осно
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 20 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
2997
2. – Управителният съвет на туристическо
дружество „Еделвайс“, гр. Сандански, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
21.V.2010 г. в 16 ч. в гр. Сандански в офиса на
туристическото дружество при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2009 г.; 2. отчет за финансовия
резултат от нестопанската дейност и стопанската
дейност през 2009 г.; 3. приемане бюджета на
дружеството за 2010 г.; 4. промени в устава на
дружеството; 5. разни.
2947
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фаст френд“, Харманли, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишното
общо събрание на 20.V.2010 г. в 17 ч. в Харманли,
ул. Цар Самуил 17, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишен финансов отчет на сдру
жението за 2009 г.; 2. приемане на доклада за
дейността на сдружението за 2009 г.; 3. избор на
управителен съвет и председател на сдружението
поради изтичане на мандата на предходните; 4.
промяна на устава на сдружението.
2893
3. – Управителният съвет на туристическо
дружество „Славянка“, с. Петрово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.V.2010 г.
в 20 ч. в с. Петрово в офиса на туристическото
дружество при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на дружеството
през 2009 г.; 2. отчет на инспектората за 2009 г.;
3. приемане бюджета на дружеството за 2010 г.;
4. промени в устава на дружеството; 5. разни.
2948
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Иво Георгиев Манчев – ликвидатор на фон
дация „Виж ме“, София, в ликвидация по ф.д.
№ 8141/2005 на Софийския градски съд, на ос
нование чл. 267 ТЗ, чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ и чл.
595 и сл. ГПК кани кредиторите на фондацията
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2953
Мария Димитрова Ташева – ликвидатор на
СД „Николай Ташев и сие, в ликвидация“, рег.
по ф.д. № 2879/91, БУЛСТАТ 829013459, със седа
лище и адрес на управление бул. Цар Симеон,
бл. 13, ап. 36, Сливен 8800, на основание чл. 267
ТЗ и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
дружеството да предявят вземанията си в 6-ме
сечен срок от обнародването на тази покана в
„Държавен вестник“.
2815
Мирослава Димитрова Божилова – ликвида
тор на сдружение „Кане Корсо Италиано-кино
ложки клуб България“, София, в ликвидация по
ф.д. № 51/2009 на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си.
3008
Мита Христова Младенова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел Училищно настоя
телство „Маяк“ при Професионална техническа
гимназия – Бу ргас, в ликвидация по ф.д. №
2613/2000 на Бургаския окръжен съд, на основа
ние чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на дружеството да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2892
Светлана Кирилова Тренчева-Антова – ли
квидатор на сдружение с нестопанска цел „Ини
циативен комитет за изграждане на православен
храм – Ферара“, с. Железна, област Монтана,
в ликвидация по ф.д. № 68/2004, на основание
чл. 14 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ кани
кредиторите на сдружението да предявят взема
нията си в тримесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2855
Станка Петрова Тодорова – ликвидатор на
Фондация „Изкуство“, Търговище, в ликвидация
по ф. д. № 776/97, на основание чл. 267 ТЗ във
връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на фондацията да предяват вземанията си.
2774
Поправка. В поканата за свикване на общо
събрание на фондация „Българска роза – 97“ на
24.ІV.2010 г. (ДВ, бр. 21 от 2010 г., стр. 63) се прави
следната поправка: седалището на фондацията
да се чете „Казанлък“.
2983
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