ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 88

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 8 ноември 2019 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и
публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите
и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици
в училищата по култура
21
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 2 от 2016 г. за приемане
и преместване на ученици в училищата по изкуствата
27
2

Министерски съвет
 Постановление № 277 от 4 ноември 2019 г. за приемане на Методика
за определяне на минималния размер
на концесионното възнаграждение за
морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
12
Министерство на отбраната
 Споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Хашемитско кралство Йордания за сътрудничество в областта
на отбраната
17
Министерство на културата
 Правилник за устройството и дейността на Националния исторически
музей – София
18

Министерство
на вътрешните работи
 Наредба № 8121з-1277 от 31 октомври 2019 г. за условията и реда за предоставяне на данни от регистъра по
чл. 95а, ал. 2 от Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия
32
Министерство
на младежта и спорта
 Наредба № 5 от 29 октомври 2019 г. за
критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и
длъжностни лица
34
Национален съвет
по цени и реимбурсиране
на лекарствените продукти
 Наредба № 12 от 24 октомври 2019 г.
за приемане на фармако-терапевтично ръководство по неонатология
40

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати,
представяне и публично оповестяване на
документите, изслушване на кандидатите
и за избор на председател на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 11, ал. 5 във връзка
с чл. 9 от Закона за противодействие на
кору пци ята и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията и
реда за предлагане на кандидати, представяне
и публично оповестяване на документите,
изслушване на кандидатите и за избор на
председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
І. Предлагане на кандидати и представяне
на документите на кандидатите за председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество
1. Предложенията за кандидати за председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество се правят от народни п редстави тели. Пред ложени я та се
внасят в писмена форма чрез деловодството
на Народното събрание до Комисията за
борба с корупцията, конфликт на интереси
и парламентарна етика в 14-дневен срок от
приемането на тези правила от Народното
събрание.
2 . Пр ед ложен и я т а с ъ д ърж ат п ис мен и
мотиви, в които се обосновават високите
професионални и нравствени качества на
кандидатите. Към предложенията се прилагат
следните документи:
– писмено съгласие на кандидата да бъде
предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението;
– писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сиг у рност и разузнавателните слу жби на

Българската народна армия по образец – приложение № 2 към решението;
– подробна професионална автобиография;
– копие от документи за завършено висше
юридическо образование, както и удостоверение за юридическа правоспособност;
– свидетелство за съдимост;
– документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно
чл. 8, ал. 2 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
3. В 7-дневен срок от публикуването на
кандидатурите всеки кандидат представя на
Комисията за борба с корупцията, конфликт
на интереси и парламентарна етика:
– писмена концепция за работата си като
председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество на хартиен и електронен носител;
– декларация за несъвместимост по образец – приложение № 3 към решението,
утвърден от органа по избора;
– декларация за имущество и интереси
по образец, утвърден от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество – приложение № 4.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията заедно с документите по
раздел I се публикуват в срок до два работни
дни от получаването им на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и
името, и мотивите на народния представител,
издигнал съответната кандидатура.
2. Публикуването на предложенията и
документите се извършва в съответствие със
Закона за защита на личните данни и Закона
за защита на класифицираната информация.
3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни
организации могат да представят на Комисията за борба с корупцията, конфликт на
интереси и парламентарна етика становища
за кандидата, включващи и въпроси, които да
му бъдат поставени. Становищата и въпросите
се изпращат по пощата на адрес: гр. София,
пл. Княз Александър I № 1, Комисия за борба
с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, или по електронен път на
електронна поща: anticorruption@parliament.bg,
не по-късно от седем дни преди изслушването на кандидатите. Анонимни становища
и сигнали не се разглеждат.
4. Становищата и въпросите се публикуват
в срок до три дни след получаването им на
интернет страницата на Народното събрание
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при спазване изиск вани ята на Закона за
защита на личните данни.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия
1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона
за достъп и разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните слу жби на Българската
народна армия. Искането за извършване на
предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2
от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия се прави от председателя на
Комисията за борба с корупцията, конфликт
на интереси и парламентарна етика.
2. Резултатите от проверката се публикуват на интернет страницата на Народното
събрание.
IV. Проверка за допускане на кандидатите
до изслушване
1. Ком иси я та за борба с кору п ц и я та,
конфл и к т на и н т ереси и парла мен тарна
етика на отделно заседание, предхож дащо
изслушването, проверява дали са представени всички необходими документи и дали
предложените кандидати отговарят на изиск
ванията за заемане на длъжност та председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
2. Когато Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика установи, че кандидатът не е
представил всички необходими документи,
тя го уведомява, че може да ги представи
в срок от 5 дни от уведомяването.
3. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документите по
раздел I или не отговарят на изискванията
по чл. 8, ал. 2 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
4. След извършване на проверката Комисията за борба с корупцията, конфликт на
интереси и парламентарна етика със свое
решение изгот вя списък на кан ди дат и те
за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, които
са допуснати до изслушване. Списъкът се
изготвя по азбучен ред на собствените имена
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на кандидатите за председател на Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
и се публикува на интернет страницата на
Народното събрание.
V. Изслушване на допуснатите кандидати
за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
1. Изслушването се провеж да на открито
заседание на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна
етика, което се излъчва в реално време чрез
интернет страницата на Народното събрание.
2. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
изслушва само допуснатите кандидати по
поредност та им в списъка.
3. Вносител на предложението представя
кандидата в изложение до 2 мину ти.
4. На кандидата се дава възможност да
допълни данни от професионалната си био
графия и да представи концепцията си за
работа като председател на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в
изложение до 15 мину ти за всеки кандидат.
5. Народните представители, членове на
комисията могат да задават въпроси към
кандидата, вк лючително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с
нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши
у чилища и нау чни организации. Времето
за изложение на въпросите е до 2 мину ти.
6. На всеки кандидат се предоставя право
на отговор след задаването на въпрос към
него. Времето за отговор на всеки въпрос
е до 2 мину ти.
7. От изсл у шването се изгот вя пълен
стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното
събрание.
8. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
внася в Народното събрание подробен и
мотивиран док лад от изслушването, към
който се прилага списък на кандидатите,
у час т ва л и в изсл у ш ва не т о, под реден по
азбу чен ред на собствените им имена. Към
док лада се прилагат и проекти на решение
за избор на председател на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
VI. Избор на председател на Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
1. Заседанието се излъчва в реално време
чрез интернет ст раницата на Народното
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събрание. С решение на Народното събрание на заседаниет о може да п рисъст ват
допуснатите кандидати.
2. Ком иси я та за борба с кору пц и я та,
конфл и к т на и н т ереси и парла мен тарна
е т и к а п р едс та вя док ла д за п р оведено т о
изслушване.
3. Кандидатите се представят от вноси тел на п редложението по поредност та
им, определена в списъка на кандидатите
за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, изготвен по азбу чен ред на собствените имена,
в изложение до 2 мину ти.
4. Провеж дат се разисквания по представените кандидату ри по реда на Правилника
за организацията и дейност та на Народното
събрание.
5. Гласуването се извършва поотделно за
всеки кандидат по поредност та, определена
в списъка на кандидатите.
6. За избран се смята кандидат ът, получил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати са полу чили повече от
половината от гласовете на присъстващите
народни представители, избран е кандидатът,
полу чил най-много гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите не получи
необходимите гласове, се провежда повторно
гласуване, в което у частват двамата кандидати, полу чили най-много гласове „за“.
8. А ко и при повторното гласуване никой
от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение
за откриване на нова процеду ра за избор.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 6 ноември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
Приложение № 1
към Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на
кандидатите и за избор на председател на
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ....................................
........................................., ЕГН ……………………….…,
л.к. № ……………………..., изд. на …...…………………
от МВР ……………....................................................,
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за
председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
Декларатор: ....................
Приложение № 2
към Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на
кандидатите и за избор на председател на
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ....................................
........................................., ЕГН ……………………….…,
л.к. № ……………………..., изд. на …...…………………
от МВР ……………....................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена
предварителна проверка за установяване на
принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия.
Декларатор: ....................
Приложение № 3
към Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на
кандидатите и за избор на председател на
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ....................................
........................................., ЕГН ……………………….…,
л.к. № ……………………..., изд. на …...…………………
от МВР ……………....................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
при наличие на основания за несъвместимост по чл. 10, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на неза конно п ри доби т о т о им у щес т во в
едномесечен срок от избора ще предприема
необходимите действия по реда на чл. 10, ал. 4
от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
Декларатор: ....................
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Приложение № 4
РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА РИ Я
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КПКОНПИ
Вх. №/год. (Попълва се служебно)
Д Е К Л А РА Ц И Я З А И М У Щ Е С Т В О И И Н Т Е РЕ С И
ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Име:
Месторабота:
Длъжност:
Данни за декларатора: (Данните от колона 2 не се публикуват)
1
(Име – собствено, бащино, фамилно)

2
ЕГН:
Л. К. №
(месторабота)
Изд. от
(длъжност)
Постоянен адрес:
Данни за съпруга/та и за лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала:
1
(Име – собствено, бащино, фамилно)
Декларирам, че:

2
ЕГН:

– съм във фактическа раздяла;
– не живея заедно със съпруга/та си и нямаме общо домакинство: и няма да декларирам неговото (нейното) имущество и доходи на основание чл. 37, ал. 5 от
закона;
– фактическо съжителство на съпружески начала;
– не желая да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намирам
във фактическо съжителство на съпружески начала, и относно имуществото и
доходите на това лице на основание чл. 37, ал. 7 от закона.

Данни за ненавършилите пълнолетие деца: (Данните от колона 2 не се публикуват)
№

(Име – собствено, бащино, фамилно)
1

ЕГН
2

Гражданство
3

1.
2.
3.
Декларирам, че: – не упражнявам родителски права по отношение на ненавършилите
пълнолетие деца.

Д Е К Л А Р И Р А М:

Следното имущество по
чл. 37, ал. 1, т. 1 – 14 от
ЗПКОНПИ към датата на
встъпване в длъжност
като:
акт за встъпване:
№………………………………..
в…………………………………

Е Ж Е ГО Д НА
Придобитото имущество, получените
доходи, дадени обезпечения и направените разходи по чл. 37 от ЗПКОНПИ
през предходната календарна год. от
год. 01.01. – 31.12.20….. г.
……………………………………………….
……………………………………………….

Следното имущество по чл. 37,
ал. 1, т. 1 – 14 от ЗПКОНПИ
към датата на освобождаването
ми от длъжност:
акт за освобождаване:
№……………………………..
От…………………………….

Забележка:
– Колона 1 се попълва при встъпване в длъжност, като се изписват номер и дата на акта за
встъпване. Не се попълват колони 2 и 3;
– Колона 2 се попълва, когато лицето подава ежегодна декларация до 15 май, докато лицето
заема съответната длъжност. Не се попълват колони 1 и 3;
– Колона 3 се попълва при освобождаване от длъжност, като се изписват номер и дата на акта
за освобождаване. Не се попълват колони 1 и 2.

С Т Р.
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ВЕСТНИК

І. Недвижимо имущество:
1. Право на собственост и ограничени вещни права:
Вид на
имота
(правото)

1

2

Мес- Обтона- щина
хождение

3

Площ
кв.м

4

РазгъГодината за- на на
строена придоплощ – биване
кв.м

5

6

БРОЙ 88

Нямам нищо за деклариране.
Таблица № 1

Собственик
Име:
Собствено,
бащино,
фамилно

7

8

Цена
на
Идеална придочаст биване
(лв.)
9

Правно
Произоснование
ход на
за придо- средствабиване
та

10

11

12

1.
2.

1.а. Земеделски земи и гори:

Нямам нищо за деклариране.
Таблица № 1.1

Вид на
имота
(правото)

1

2

Мес- ОбПлощ
тона- щина декара
хождение

3

4

РазгъГодината за- на на
строена придоплощ – биване
кв.м

5

6

Собственик
Име:
Собствено,
бащино,
фамилно

7

8

Цена
на
Идеална придочаст биване
(лв.)
9

Правно
Произоснование
ход на
за придо- средствабиване
та

10

11

12

1.
2.

1.б. Чуждо недвижимо имущество:
Вид на
имота
(правото)

1

2

Мес- ОбПлощ
тона- щина декара
хождение

3

4

Нямам нищо за деклариране.

РазгъГодината за- на на
строена сключплощ –
ване
кв.м
на договора

5

6

Ползвател
Име:
ИдеСобална
ствено,
част
бащино,
фамилно

7

8

9

Таблица № 1.2

Цена Правно ос- Произпо до- нование за ход на
говор
ползване средства(лв.)
та

10

11

12

1.
2.

2. Прехвърляне на имоти през предходната година:
Вид на Местонаимота хождение

1

2

3

Община

Площ
кв.м
(декара)

Разгъната застроена
площ –
кв.м

4

5

6

Нямам нищо за деклариране.
Таблица № 2

Собственик
Цена на Правно основаИме:
Идеална сделка- ние за отчуждата (лв.)
ване на имота
Собствено,
част
бащино,
фамилно
7

8

9

10

1.

II. Моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства
1. Моторни сухопътни превозни средства:
Нямам нищо за деклариране.
Вид на
Марка на
превозно- превозното
то средсредство
ство
1
1.

2

3

Цена на
придобиване
(лв.)

Година
на придобиване

4

5

Собственик
Правно основание за
Име: собИдеалпридобиване
ствено,
на част
бащино, фамилно
6

7

8

Таблица № 3
Произход
на средствата

9
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ДЪРЖАВЕН

2. Земеделска и горска техника:

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

Нямам нищо за деклариране.
Таблица № 3.1

Вид на земеделската
или горската техника

Марка
на техниката

2

3

1

Цена на Година на
Собственик
Правно оспридоби- придобиИме: собствено, Идеал- нование за
ване
ване
бащино, фамилно на част придоби(лв.)
ване
4

5

6

7

Произход на
средствата

8

9

1.

3. Водни и въздухоплавателни превозни средства:
Вид на
превозното
средство

Марка
на превозното
средство

2

3

1

Нямам нищо за деклариране.
Таблица № 4

Цена на Година на
Собственик
Правно оспридоби- придобиИме: собствено, Идеал- нование за
ване
ване
бащино, фамилно на част придоби(лв.)
ване
4

5

6

7

Произход на
средствата

8

9

1.

4. Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон:
лариране.

Нямам нищо за дек
Таблица № 5

Вид на
превозното
средство

Марка
на превозното
средство

2

3

1

Цена на Година на
Собственик
Правно оспридоби- придобиИме: собствено, Идеал- нование за
ване
ване
бащино, фамилно на част придоби(лв.)
ване
4

5

6

7

Произход на
средствата

8

9

1.

5. Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над
10 000 лв.:
Нямам нищо за деклариране.
Таблица № 6
Вид на Марка на
превоз- превозноното
то средсредство
ство
1

2

3

Цена
по договор
(лв.)

Година на
сключване на
договора

4

5

Ползвател
Име: собствено,
бащино, фамилно

Правно осИдеална нование за
ползване
част

6

7

Произход
на средствата

8

9

1.

6. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни
средства през предходната година:
Нямам нищо за деклариране.
Таблица № 7

1

Вид на превозното средство

Марка на превозното средство

Цена на отчуждаването
(лв.)

2

3

4

Собственик
Име: собствено, ба- Идеална
щино, фамилно
част
5

Произход
на средствата

6

7

1.

III. Парични суми, вземания и задължения над 10 000 лв. в местна или чуждестранна валута
1. Парични средства – налични и по банкови влогове (депозити) – общо над 10 000 лв.
1.1. Налични парични средства
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 8

1
1.
2.

Размер на
средствата

Вид на
валутата

Равностойност в лв.

Собственик
Име: собствено, бащино, фамилно

Произход на
средствата

2

3

4

5

6

С Т Р.
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1.2. Банкови влогове (депозити):

ВЕСТНИК
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Нямам нищо за деклариране
Таблица № 9

Размер на Вид на
средствата валутата
1

2

Равностойност в лв.

Титуляр на влога
Име: собствено,
бащино, фамилно

В страната

В чужбина

Произход на
средствата

4

5

6

7

8

3

1.
2.

2. Вземания над 10 000 лв.:

Нямам нищо за деклариране
Таблица № 10

1

Вид на
вземането

Размер
на вземането

2

3

Вид на Равностойвалута- ност в лв.
та
4

Титуляр на взе- Правно османето
нование за
Име: собствено, вземането
бащино, фамилно

5

6

От
местни
лица

От чуждестранни
лица

8

9

7

1.
2.

3. Задължения над 10 000 лв.:

Нямам нищо за деклариране
Таблица № 11

1

Вид на
задължението

Размер
на задължението

2

3

Вид на Равностойвалутата ност в лв.

4

Титуляр на заПравно
дължението
основание
Име: собствено,
за задълбащино, фамилно жението

5

6

Към
банки

Към физически и
юридически
лица

8

9

7

1.

IV. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания
и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв., както и налични ценни книги,
дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества и финансови инструменти по чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти
1. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и
инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв.:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 12
Размер
на вложенията
1

2

Вид на Равностой- Титуляр на вложението В страната В чужбина Произход на
валутата ност в лв. Име: собствено, бащисредствата
но, фамилно
3

4

5

6

7

8

1.
2.

2. Ценни книги и финансови инструменти по чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 13
Вид на
ценните
книги/
финансови
инструменти
1
1.

2

Брой на Поверени на
Емиценните инвест. посред- тент
книги/
ник
финан- Ценни и/или
сови
книги
пари
инструили
менти
фин.
инстр.
3

4

5

6

Цена на
придоби
ването
(лв.)

Собственик
или титуляр на
правото
Име: собствено, бащино,
фамилно

Правно основание за
придобиването

Произход на
средствата

7

8

9

10
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С Т Р. 9

3. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества:
деклариране

Нямам нищо за
Таблица № 14

Вид на Размер на
имуще- дяловото
ството
участие

1

2

Наименование
на дружеството

Седалище

4

5

3

Стой- Собственик или тиност
туляр на правото
на дя- Име: собствено, баловото
щино, фамилно
участие
6

Правно основание за придобиването

Произход
на средствата

8

9

7

1.

4. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 15

1

Вид на
имуществото

Размер на
дяловото
участие

2

3

Наиме- Седанование лище
на дружеството
4

5

Цена на дяловото отчуждаване
(лв.)

Прехвърлител
Име: собствено,
бащино, фамилно

Правно основание за
отчуждаването

6

7

8

1.

V. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година,
когато са общо над 1000 лв., и трудови доходи, получени през предходната календарна година:
Таблица № 16
Видове доход от:

1

2

Размер на дохода
На декларатора

На съпруга/та и на
лицето при факт.
съжителство на съп
ружески начала

3

4

І. Облагаем доход от:
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи
2. Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения,
извън тези за заеманата длъжност
3. Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като
едноличен търговец
4. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност
5. Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно
предоставяне за ползване на права или имущество
6. Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или
имущество
7. Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35
от ЗДДФЛ
II. Други доходи, извън посочените в т. I
Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от
регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители
1.
2.
3.
4.
5.
III. Всичко:

0

0

С Т Р.
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VІ. Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг/
съпруга, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, с публични
средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността:
1. Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг/съпруга, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 17
Вид на
Размер
обезпе- на обезОт
чението печени- деклаето
ратора
1

2

3

Характер на обезпечението
В полза на
декларатора

4

От съпруг/а, лица при факт. В полза на съпруг/а, лица
съжителство на съпружески при факт. съжителство на
начала или ненавършили
съпружески начала или непълнолетие деца
навършили пълн. деца

5

6

7

1.
2.

2. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг/съпруга, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която
заемат длъжността:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 18
Вид на разхода

1
2.1.

2
Обучение:

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.

Път у ва не извън с т раната:

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.

Други плащания с единична цена над 1000 лв.:

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.

2.4.1.
2.4.2.

Разходи за обучения извън случаите по т. 10, в
т.ч. в полза на лицата по
а л. 4, чи ято еднократна стойност надхвърля
1000 лв.

Размер Вид
Равна разна
нос- В полхода
валу- тойза на
тата ност в деклалв.
ратора

3

4

5

6

За чия
В полза на
За чия
сметка е съпруг/а, лица
сметка
направен
при факт. съ- е напраразходът жит. на съпруж. вен разначала или
ходът
ненавършили
пълнолетие
деца
7

8

9
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С Т Р. 1 1

VІІ. Участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и извършване на
дейност като едноличен търговец към датата на избирането или назначаването или 12 месеца
преди датата на избирането или назначаването:
1. Към датата на избирането или назначаването ми на длъжност:
1.1. Имам участие в следните търговски дружества:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 19
Дружество

Размер на дяловото участие

1.

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, на
юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 20
Дружество

Участие

1.

1.3. Развивам дейност като едноличен търговец:

Нямам нищо за деклариране
Таблица № 21

Наименование на ЕТ

Предмет на дейност

1.

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:
2.1. Имам участие в следните търговски дружества:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 22
Дружество

Размер на дяловото участие

1.

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, на
юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 23
Дружество

Участие

1.

2.3. Развивам дейност като едноличен търговец:

Нямам нищо за деклариране
Таблица № 24

Наименование на ЕТ

Предмет на дейност

1.

VІІІ. Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето,
заемащо висша публична длъжност, решения в кръга на неговите правомощия или задължения
по служба:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 25
Трите имена на лицето, с което е сключен Предмет на договора
договорът
1.

ІХ. Данни за свързани лица, към дейността на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 26
Трите имена на лицето

Област на дейност на свързаните лица

1.

Дата:…………………… г.
8537

Декларатор: ………………
(подпис)
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277
ОТ 4 НОЕМВРИ 2019 Г.

за приемане на Методика за определяне на
минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Методика за
определяне на минималния размер на концесионното възнаг ра ж дение за морск ите
плажове – обекти на концесия, по реда на
чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Методиката за определяне
на минималния размер на концесионното
възнаграждение за морските плажове – обекти
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 9 на
Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 7
от 2015 г.; изм., бр. 59 от 2016 г.).
§ 2. Методиката по член единствен се
приема на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на туризма.
§ 4. Методиката по член единствен се
прилага за всички договори, сключени след
датата на влизането в сила на постановлението.
§ 5. Отменената методика по § 1 се прилага
за всички сключени до датата на влизането
в сила на постановлението концесионни договори до тяхното прекратяване.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

МЕТОДИКА

за определяне на минималния размер на
концесионното възнаграждение за морските
плажове – обекти на концесия, по реда на
чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие
Чл. 1. С методиката се урежда начинът за
определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове.
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Чл. 2. С методиката се цели справедливото разпределение на икономическата и
финансова изгода от концесията за морски
пла ж меж ду концедента и концесионера,
като се отчита основното задължение на
концесионера да осигурява и извършва задължителните дейности на морския плаж
съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
Чл. 3. (1) Годишното концесионно възнаграждение е паричният еквивалент, който
концесионерът дължи на концедента срещу
предоставеното му право на експлоатация
на морския плаж за срока на концесията.
(2) За всяка година от срока на концесията
концесионерът дължи годишно концесионно
възнаграждение.
Чл. 4. Размерът на годишното концесионно
възнаграждение се определя по формулата:
ГКВ = БИКВ х Р,
(1)
където:
ГКВ е размерът на концесионното възнаграждение за съответната година в левове;
БИКВ – базата за изчисляване размера
на концесионното възнаграждение в левове;
Р – размерът на отчисленията от базата
за изчисляване размера на концесионното
възнаграждение, наричан по-нататък „роялти“, в проценти.
Чл. 5. Базата за изчисляване размера на
концесионното възнаграждение (БИКВ) се
определя по формулата:
БИКВ = ПППМ х БПМ х Клб,
(2)
където:
ПППМ е прогнозираният приход от едно
плажно място в левове;
БПМ – броят плажни места;
Клб – коефициент, отчитащ съответствието на изградената леглова база в зоната до
3 км от морския плаж, включително категоризираните къмпинги, спрямо нормативно
определения брой плажни места, определен
по реда на чл. 8.
Чл. 6. (1) Минималният размер на роялти за концесия на морски плаж не може да
бъде по-малък от 0,1 на сто.
(2) Минималният размер на роялти се
изчислява в обосновката на концесията, като
се постига равновесие между икономическата и финансовата изгода за концесионера и
икономическата и финансовата изгода за
концедента при поетите от тях рискове.
(3) Минималният размер на роялти за
всяка концесия се определя с решението на
Министерския съвет по чл. 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
на базата на обосновката на концесията.
(4) Конкретният размер на роялти се определя с решението на Министерския съвет
по чл. 8м, ал. 2 от Закона за устройството
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на Черноморското крайбрежие така, както
е предложен от спечелилия участник и не
се променя за целия срок на концесията.
Чл. 7. (1) При определяне на минималния
размер на роялти се отчитат прогнозираните
разходи и приходи от концесионната дейност
за всички прогнозни години.
(2) Прогнозираните разходи за концесионната дейност включват разходите за осъществяване на задължителните дейности по
чл. 7, ал. 2 от ЗУ ЧК и разходите, свързани
с управлението, поддържането и експлоатацията на морския плаж.
(3) Прогнозираните приходи от концесионната дейност вк лючват пост ъплени ята,
пол у чени от възмездно п редоставени на
посет и тели те п ла ж ни, спор т но -развлекателни, водно-атракционни и здравно-рехабилитационни услуги, както и приходите
от заведенията за бързо хранене, реклама
и други разрешени по договора дейности.
(4) За целите на определяне на минималния размер на роялти се проследяват
най-малко следните показатели за финансова ефективност на концесията от гледна
точка на концедента и концесионера: нетна
настояща стойност на концесията (NPV);
вътрешна норма на възвръщаемост (IRR);
срок на откупуване (PBP).
Чл. 8. (1) Коефициент ът, отчитащ съответствието на изградената леглова база
(К лб) в зоната до 3 км от морския плаж,
включително категоризираните къмпинги,
спрямо нормативно определения брой плажни места, се определя по таблицата:
Граници на съотношението
(брой легла)/(брой плажни места)

Размер
на Клб

над 2,00

1,30

от 1,51 до 2,00

1,20

от 1,21 до 1,50

1,10

от 1,01 до 1,20

1,00

от 0,81 до 1,00

0,90

от 0,61 до 0,80

0,80

от 0,41 до 0,60

0,70

от 0,21 до 0,40

0,50

от 0,00 до 0,20

0,30

(2) Изградената леглова база се отчита въз
основа на информационните карти по чл. 12.
Чл. 9. Прогнозираният приход от плажно място (ПППМ) в левове се определя по
формулата:
ПППМ = БППМ х I х КК,
(3)
където:
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БППМ е базовият приход от едно плажно
място в левове – 225 лв.;
I – инфлационен индекс;
К К – корекционен коефициент, отразяващ специфичните особености и характеристики на морския плаж, чрез оценка на:
п ри род но -к л и мат и ч н и т е и еколог и ч н и т е
хара к т ерис т и к и, п лощ та и хара к т ерн и т е
особености на морския плаж, на морския
бряг и на прилежащата акватория, степента
на урбанизация на прилежащите територии,
прилежащата туристическа инфраструктура
и изградената техническа инфраструктура,
осигуряваща достъп до морския плаж, и местоположението на морския плаж – в близост
до национални курорти, курортни комплекси,
ваканционни, вилни и туристически селища,
населени места, категоризирани къмпинги и
вилни зони или неурбанизирани територии,
съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за устройс т в о т о н а Че р н о м о р с к о т о к р а й б р е ж и е
(0,5 < КК < 2,5).
Чл. 10. Инфлационният индекс се определя
за всяка година по формулата:
,

(4)

където:
i1, i2, i3, ........ in (im ≥ 1) е средногодишната
инфлация за съответната година, определена
от Националния статистически институ т,
кат о i1 е средног одиш ната инфла ц и я за
2017 г., i2 е средногодишната инфлация за
2018 г. и т. н., in е средногодишната инфлация за годината, предхождаща календарната
година на определ яне на концесионното
възнаграждение.
Чл. 11. (1) Корекционният коефициент КК
се определя по формулата:
(5).

(2) Показателите от М1 до М9 във формула 5 се определят съгласно приложението.
Чл. 12. Стойностите на конкретните показатели, формиращи корекционния коефициент КК, както и коефициентът, отчитащ
съответствието на изградената леглова база
Клб, се определят към годината на приемане
на решението за откриване на процедурата
за възлагане на концесията въз основа на
информационна карта, изготвена по образец,
одобрен от министъра на туризма.
Чл. 13. Броят плажни места се определя
по формулата:
,

където:

(6)
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АПП е активната плажна площ на плажа в кв. м, определена съгласно § 1, т. 5 от
допълнителните разпоредби на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие;
Н – нормативът за едно плажно място
(кв. м).
Чл. 14. Размерът на активната плажна
площ се определя към годината на приемане
на решението за откриване на процедурата
за възлагане на концесията.
Чл. 15. Нормативът за едно плажно място
(Н) се определя на 8 кв. м.
Чл. 16. Показателят брой плажни места
(БПМ) се закръглява към по-малкото цяло
плажно място.
Чл. 17. (1) Минималният размер на годишното концесионно възнаграждение, изчислен
по методиката, се определя с решението на
Министерския съвет по чл. 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
(2) Размерът на договореното годишно
концесионно възнаграж дение се индексира
всяка година с Инфлационния индекс (I),
определен по реда на чл. 10.
Чл. 18. Икономическата и финансова изгода от концесията на морския плаж представлява сбора от икономическата и финансова
изгода за концедента и икономическата и
финансова изгода за концесионера.
Ч л. 19. Иконом и ческата и фина нсова
изг ода за кон цеден та вк л юч ва с лед н и т е
възможни прогнозни показатели:
1. годишно концесионно възнаграж дение
без данък върху добавената стойност (ДДС);
2. данък печалба на концесионера;
3. инвестиции в активи – публична държавна собственост, когато такива се предвиж дат;
4. плащания към социалното осигуряване
за сметка на концесионера;
5. плащания към здравното осигуряване
за сметка на концесионера;
6. данък върху доходите на физическите
лица, наети от концесионера.
Ч л. 20. Икономи ческата и финансова
изгода за концесионера включва следните
възможни прогнозни показатели:
1. нетна печалба на концесионера;
2. некасови приходи от дейността (амортизации).
Чл. 21. (1) Икономическата и финансова
изгода за концедента и за концесионера се
установява сумарно за целия срок на концесията, като получените парични потоци по
години се дисконтират до настояща стойност,
считано към първата година на договора, с
норма на дисконтиране 4 на сто.
(2) Процентните съотношения меж ду изчислената икономическа и финансова изгода
за концедента и икономическата и финансова
изгода за концесионера за целия срок на
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договора отразяват начина на разпределение
на икономическата и финансова изгода от
концесията на морския плаж.
Чл. 22. Справедливото разпределение на
икономическата и финансова изгода от концесията се определя, като се постига равновесие
между изгодата за концедента и изгодата за
концесионера.
Чл. 23. Равновесието на икономическата
и финансова изгода от концесията по чл. 22
може да бъде коригирано с до 20 на сто за
морските плажове, за които концедентът е
поставил специфични условия за услугите,
предоставяни с обекта на концесията, или са
налице други специфични обстоятелства от
фактически или правен характер, свързани с
морския плаж.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Когато Националният статистически
институт определи за определена година дефлация, дължимото годишно концесионно
възнаграждение за съответната година е в
размер, не по-нисък от годишното концесионно възнаграждение за предходната година.
§ 2. (1) Методиката се прилага за всички
договори, сключени след датата на влизането
в сила на постановлението.
(2) Отменената Методика за определяне
на минималния размер на концесионното
п ла ща не за мор ск и т е п ла жове – о б ек т и
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското к райбреж ие, п риета с Постановление
№ 9 на М и н ис т ер ск и я с ъве т о т 2 015 г.
(обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм., бр. 59 от
2016 г.), се прилага за всички сключени до
датата на влизането в сила на постановлението концесионни договори до тя х ното
прекратяване.
Приложение
към чл. 11, ал. 2
Показатели за формиране на корекционния
коефициент КК
Показателите от разяват специфичните
особености и характеристики на морския
плаж чрез оценка на: природно-климатичните
и екологичните характеристики; площта и
характерните особености на морския плаж,
на морския бряг и на прилежащата акватория; степента на урбанизация на прилежащите територии; прилежащата туристическа
инфраструктура и изградената техническа
инфраструктура, осигуряваща достъп до морския плаж, и местоположението на морския
плаж – в близост до национални курорти,
курортни комплекси, ваканционни, вилни
и т у ристическ и селища, населени места,
категоризирани къмпинги и вилни зони или
неурбанизирани територии.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

Индекс

ВЕСТНИК

Показател

М1 Степен на урбанизация на прилежащите територии:
средноаритметично от М.1.1 + М.1.2 + М.1.3

С Т Р. 1 5
Значение
(точки)
-

М.1.1. Отдалеченост на плажа от републиканската пътна мрежа:
до 3 км

1,5

над 3 км

0,5

М.1.2. Наличие на зони за паркиране в зоната до 1 км от морския плаж:
има

1,5

няма

0,5

М.1.3. Наличие на търговски обекти в зоната до 1 км от морския плаж:
има

1,5

няма

0,5

М2 Прилежаща туристическа инфраструктура в зоната, тангираща с морския плаж:
сбор от М.2.1 + М.2.2 + М.2.3
М.2.1. Водопровод:
има

1,0

няма

0,0

М.2.2. Канализация:
има

1,0

няма

0,0

М.2.3. Електрификация:
има

1,0

няма

0,0

М3 Техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до морския плаж:
има изградена

2,0

има частично изградена

0,5

няма изградена

0,0

М4 Местоположение на морския плаж:
в близост до национални курорти, курортни комплекси, ваканционни, вилни и туристически селища

5,0

в близост до населени места – общински центрове или с население над 10 000 души

4,0

в близост до населени места с население под 10 000 души

3,0

в близост до категоризирани къмпинги и вилни зони

2,0

в близост до неурбанизирани територии

1,0

М5 Природно-климатични и екологични характеристики:
средноаритметично от М.5.1 + М.5.2 + М.5.3 + М.5.4 + М.5.5
М.5.1. Прозрачност на морската вода в зоната за къпане:
висока

2,0

средна

1,0

ниска

0,0

М.5.2. Наличие на устие на река:
има

0,0

няма

2,0

М.5.3. Наличие на канализационни отпадъци във водата в зоната за къпане:
често

0,0
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Значение
(точки)

понякога

1,0

отсъстват

2,0

М.5.4. Наличие на твърди отпадъци във водата в зоната за къпане:
често

0,0

понякога

1,0

отсъстват

2,0

М.5.5. Наличие на нефтени замърсявания във водата в зоната за къпане:
често

0,0

понякога

1,0

отсъстват

2,0

М6 Активна плажна площ, използвана от туристите:
над 100 000 кв. м

2,0

от 50 000 до 100 000 кв. м

1,5

под 50 000 кв. м

1,0

М7 Характерни особености на морския плаж:
средноаритметично от М.7.1 + М.7.2
М.7.1. Преобладаващ вид на плажната повърхност:
фин морски пясък

2,5

дребни камъни

1,5

скали с пространства от пясък или дребни камъни между тях

0,5

М.7.2. Широчина на плажната ивица, използвана от туристите:
над 20 м

2,5

до 20 м

1,5

М8 Характерни особености на морския бряг:
средноаритметично от М.8.1 + М.8.2
М.8.1. Преобладаващ релеф на брега, ограничаващ плажната ивица откъм сушата:
полегат, близо до морското равнище

2,5

висок, стръмен, без скали

1,5

висок, стръмен, скалист

1,0

М.8.2. Има ли проблеми, свързани с ерозията и абразията на брега, ограничаващ плажа откъм сушата:
има

0,0

няма

2,0

М9 Характерни особености на прилежащата акватория:
средноаритметично от М.9.1 + М.9.2
М.9.1. Вид на морското дъно в зоната, определена за ползване от туристите:
плавен наклон, покрит с пясък

2,5

плавен наклон, покрит с дребни камъни

1,5

стръмен наклон

1,0

М.9.2. Наличие на опасни течения в зоната за къпане:

8456

има

0,0

няма

2,0
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

меж д у Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на
отбраната на Хашемитско кралство Йордания
за сътрудничество в областта на отбраната
(Одобрено с Решение № 80 от 13 февруари
2008 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му – 20 октомври 2010 г.)
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на отбраната на
Хашемитско кралство Йордания, представлявано от Йорданските въоръжени сили,
наричани по-долу „Страни“,
Като имат за цел засилване на взаимното
доверие и сигурността;
Като потвърждават ангажимента си към
Устава на Организацията на обединените
нации;
Като изразяват увереност, че двустранното
сътрудничество ще спомогне за консолидирането на съответните им отбранителни
способности,
се споразумяха за следното
Член 1
Цел
Страните взаимно осъществяват дейностите
съобразно националното им законодателство
и международните им ангажименти с цел да
насърчат, улеснят и развият сътрудничеството
в областта на отбраната.
Член 2
Обхват
Сътрудничество между Страните се осъществява в следните сектори:
1. отбранителна политика и политика за
сигурност;
2. мироопазващи и хуманитарни операции;
3. организация, структура и управление на
въоръжените сили;
4. образование и подготовка, включително
учения и курсове;
5. отбранително планиране;
6. военномедицинско обслужване;
7. размяна на визити;
8. социални дейности, отдих и възстановяване за военнослужещите;
9. други области от взаимна необходимост
на двете Страни.
Член 3
Административни разпоредби
1. Всички дейности се осъществяват на
реципрочна основа, освен ако не е договорено друго.
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2. Изпращащата Страна поема разходите по
пътуванията извън територията на страната,
заплащането и цялата издръжка на собствения
личен състав.
3. Всички административни въпроси (например настаняване, медицинска застраховка
и др.), свързани с дейности по обучението и
подготовката, се регламентират чрез отделни
Технически споразумения, сключени между
Страните.
4. Приемащата Страна поема разходите по
настаняването, храната и вътрешния транспорт
на официалните делегации и делегациите на
експертно равнище.
Член 4
Специални разпоредби
За дейности като учения или курсове, с
участието на военнослужещи или граждански
лица на Страните, се сключват специални
споразумения или меморандуми, уреждащи
въпросите по юрисдикцията и исковете.
Член 5
Класифицирана информация
1. Класифицираната информация, обменена или създадена във връзка с настоящото
Споразумение, се използва, предава, съхранява, третира и защитава в съответствие с
националното законодателство на Страните и
международните споразумения за защита на
такава информация, които са в сила между
техните съответни държави.
2. Всяка от Страните дава на класифицираната информация, получена в изпълнение на
настоящото Споразумение, степен на защита
не по-ниска от определената от Страната,
предоставила информацията, и предприема
всички необходими мерки информацията
да остане класифицирана за такъв период
от време, какъвто се изисква от Страната,
предоставила информацията.
3. Предоставянето на трети страни на
информация, придобита в изпълнение на
настоящото Споразумение, се осъществява с
предварителното писмено съгласие на Страната, предоставила информацията.
Член 6
Уреждане на спорове
В случай на възникване на спор във връзка
с тълкуването или прилагането на настоящото
Споразумение същият се урежда от Страните
чрез двустранни преговори или консултации,
като Страните не се обръщат към трета страна, трибунал или друго.
Член 7
Изменения/Прекратяване
1. Настоящото Споразумение може да
бъде изменяно и допълвано по всяко време
по взаимно съгласие.
2. Настоящото Споразумение е в сила за
срок от десет години с автоматично продължение на действието му за всеки следващ
дванадесетмесечен период, освен в случай
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че някоя от Страните не е представила на
другата писмено уведомление за намерение
за прекратяването му. В такъв случай Споразумението прекратява действието си шест
месеца след получаването на уведомлението.
3. В случай на прекратяване Страните
полагат всички усилия да приключат незавършените дейности и започват консултации
за разрешаване на спорните въпроси.
4. След прекратяване на настоящото Споразумение разпоредбите на чл. 4 остават в сила.
5. Настоящото Споразумение влиза в сила
от датата на подписването му.
6. В потвърждение на горното долуподписаните Представители, надлежно упълномощени
от съответните органи, подписаха настоящото
Споразумение.
Подписано в София на 20.10.2010 г. в два
оригинални екземпляра на български, анг
лийски и арабски език, всеки от които с
еднаква сила. При възникване на различия
при тълкуването за меродавен се счита анг
лийският текст.

Чл. 4. Музеят e с официално наименование,
печат, седалище и адрес – София, ул. Витошко
лале № 16, създаден с Разпореждане № 90 от
5 май 1973 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 41 от 1973 г.).
Чл. 5. По тематичен обхват музеят е общ,
а по териториален обхват – национален.
Чл. 6. Ръководството на музея се осъществява:
1. административно-организационно – от
министъра на културата;
2. методически – от Министерството на
културата;
3. в научноизследователската дейност – от
БАН и съответните ведомствени и научноизследователски институти и учреждения.

За Министерството
За Министерството на
на отбраната на
отбраната на Хашемитско
Република България:
кралство Йордания:
генерал
генерал-лейтенант
Симеон Симеонов, Машал Мохаммад Ал Забен,
началник на
председател на Обединеотбраната
ния комитет на началникщабовете на Йорданските
въоръжени сили
8415

Чл. 7. (1) Основната дейност на музея е
опазването и представянето на движими и
недвижими културни ценности.
(2) За осъществяване на своята основна
дейност музеят осъществява следните функции и задачи:
1. издирва движимите културни ценности
чрез получаване и документиране на информация от различни източници, включително
и теренни проучвания;
2. изучава, събира, придобива, съхранява,
документира културни ценности;
3. извършва идентификация на движими културни ценности самостоятелно или
съвместно с дру ги нау чни или к улт у рни
организации и висши училища, по искане
на физически и юридически лица и при придобиване на вещ, която може да се определи
като културна ценност по реда на чл. 96, ал. 3
от Закона за културното наследство (ЗКН);
4. извършва научноизследователска дейност,
подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции,
работни срещи и дискусии);
5. оказва методическа помощ с оглед тематичния си обхват на общинските, частните
музеи и музеите със смесено участие и на
обществените колекции;
6. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
7. публикува резултатите от идентификацията на движимите културни ценности – собственост на физически или юридически лица,
след полу чаване на писмено съгласие на
собствениците им;
8. участва в теренните археологически
проучвания на територията на страната при
осигурено финансиране;

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Националния
исторически музей – София
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Национален исторически
музей – София, наричан за настоящия правилник „музеят“.
Чл. 2. (1) Музеят е културна и научна
организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване
на културните ценности и музейното дело на
територията на цялата страна.
(2) Музеят участва в държавната политика
по опазване на културното наследство във
взаимодействие със съответните компетентни
държавни и общински органи, Светия синод
на Българската православна църква и централните ръководства на другите регистрирани
вероизповедания и гражданското общество.
Чл. 3. Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител
с бюджет към министъра на културата.

Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ
Раздел І
Основни дейности на музея
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9. извършва правни сделки с движими
културни ценности при условията и по реда
на ЗКН само от обменния си фонд след разрешение на министъра на културата;
10. участва на търгове с движими културни
ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи
списък на движимите културни ценности,
които ще се предлагат;
11. организира постоянни и временни
експозиции, като дава ясна информация за
представените движими културни ценности
чрез означаването им, надписи, издаване на
пътеводители и каталози за експозициите и
други информационни материали;
12. включва временно в свои експозиции
културни ценности от други музеи или на
физически или юридически лица;
13. предоставя движими културни ценности за участие във временни експозиции в
страната и в чужбина при условията на глава
шеста, раздел VI от ЗКН; по нареждане на
министъра на културата;
14. осъществява дейности във връзка с
изработване на копия, реплики и предмети
с търговско предназначение при условията и
по реда на ЗКН и подзаконовите нормативни
актове;
15. извършва консервация и реставрация
на културни ценности, като дейността се осъществява под непосредственото ръководство
на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от
ЗКН, и само при наличие на необходимите
условия за съответната дейност, определени
с наредбата по чл. 168 от ЗКН;
16. подготвя и провежда образователни
програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;
17. предприема действия за законосъобразно
съхраняване на движимите културни ценности
във фондовете му, както и за опазването им;
18. осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния фонд на музея;
19. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите
по ЗКН;
20. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата
при наличие на данни за незаконно придобиване на вещи – обект на идентификация
или в други случаи.
(3) Музеят може да извършва допълнителни
дейности, включително и стопански, свързани
с основните, като получените допълнителни
средства остават в културния институт.
Чл. 8. (1) Музеят формира основен, обменен,
научно-спомагателен фонд и научен архив,
които включват:
1. за основния фонд – придобитите от музея
и предоставените му за безвъзмездно ползване
движими културни ценности с изключително
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голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменния фонд – движими културни
ценности, които не съответстват на тематичния
му обхват, както и многократно повтарящите
се културни ценности от основния му фонд;
3. за научно-спомагателния фонд – предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната
дейност на музея;
4. за научния архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването,
консервацията, реставрацията, движението
и представянето на движимите култ у рни
ценности;
б) отчетните документи за движимите
културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за
постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;
в) документите за извършените от тях теренни археологически проучвания;
г) научната и справочната документация:
научни паспорти и картотеки.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно
в музея.
Чл. 9. (1) Движимите културни ценности,
инвентирани във фонда на музея, подлежат
на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6
от 2009 г. за формиране и управление на
музейните фондове. Движимите културни
ценности се отчитат съобразно действащата
нормативна уредба.
(2) Отписване на дви ж ими к улт у рни
ценности от музейните фондове се извършва
съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 2009 г.
за формиране и управление на музейните
фондове.
Раздел ІІ
Устройство и управление на музея
Чл. 10. (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват и
формираните фондове и включва специализирани отдели и администрация, организирана
в Административен отдел.
(2) Специализирани отдели са:
1. „История на българските земи в древността (Праистория – Късна античност)“;
2. „История на България през Средните
векове (VII – XVII век)“;
3. „История на България през Възраждането
(XVIII – XIX век)“;
4. „Нова и Най-нова история (XIX – XX
век)“;
5. „Фондове“;
6. „Отдел експозиционна и международна
дейност“;
7. „Централна лаборатория за консервация
и реставрация“;
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8. „Технически отдел“;
9. „Информационно обслужване и връзки
с обществеността“;
10. „Екскурзоводи и информатори“;
11. „Финансово-счетоводен“.
Чл. 11. Към музея функционират териториални структури, изнесени извън седалището
и адреса на управление на музея:
1. Музей „Боянска църква“ със седалище
София и адрес на управление София, кв.
Бояна, ул. Боянско езеро № 3;
2. Музей „Земенски манастир“ със седалище
гр. Земен и адрес на управление гр. Земен,
ул. Манастирска № 2;
3. Музей „Параход „Радецки“ със седалище
гр. Козлодуй и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. Христо Ботев № 82;
4. Църква „Св. 40 мъченици“ със седалище
гр. Велико Търново и адрес на управление гр.
Велико Търново, ул. Климент Охридски № 22;
5. Църква „Св. св. Теодор Тирон и Теодор
Стратилат“ със седалище с. Добърско, община
Разлог, и адрес на управление с. Добърско,
община Разлог, ул. Първа.
Чл. 12. (1) Музеят се ръководи от директор.
(2) Правоотношенията на директора на
музея към Министерството на култ у рата
възникват въз основа на конкурс за срок от
5 години. Конкурсът за директор на държавен
музей към Министерството на културата се
провежда по реда, предвиден в наредбата по
чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие
на културата.
Чл. 13. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на
музея, като:
1. представлява музея пред всички държавни органи, физически и юридически лица в
страната и в чужбина;
2. управлява средствата на музея, като
прилага системата на делегиран бюджет;
3. осъществява връзка и координация на
културния институт с други държавни органи
и културни институти;
4. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на
фондовете на музея;
5. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното
трудово възнаграждение и другите материални
стимули в съответствие с наличните средства
и нормативни изисквания;
6. утвърждава щатното разписание на служителите в музея, правилника за вътрешния
трудов ред, вътрешните правила за работната
заплата и други, свързани с организацията
и дейността на музея, изготвя длъжностни
характеристики на всички служители;
7. осъществява други правомощия, регламентирани в ЗКН и други нормативни актове.
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(2) Директорът е разпоредител с бюджета
на музея.
Чл. 14. (1) При осъществяване на своите
правомощия директорът се подпомага от
заместник-директор по административностопанската дейност и заместник-директор
по научноизследователската дейност.
(2) Правомощията на директора в негово
отсъствие или когато ползва законоустановен
отпуск, се осъществяват от заместник-директор, определен със заповед на директора.
Чл. 15. (1) Към музея функционират:
1. експертно-оценителни комисии за идентификация на материали, предложени на музея
при условията на Наредба № Н-2 от 2012 г.
за определяне размера на възнаграждението
на лицата, предали вещи по реда на чл. 93
от Закона за културното наследство или съобщили ценна информация за такива вещи
(ДВ, бр. 7 от 2012 г.);
2. Комисия за идентификация на културни ценности, създадена по реда на Наредба
№ Н-3 от 2009 г. за реда за извършване на
идентификация и за водене на Регистъра на
движими културни ценности (ДВ, бр. 101 от
2009 г.);
3. Фондова комисия – извършва подбор
на културните ценности и отнасянето им
към съответните фондове и сбирки по реда
на Наредба № Н-6 от 2009 г. за формиране и
управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2
от 2010 г.); в състава на комисията влизат
уредниците от музея;
4. Консервационно-реставрационен съвет – съблюдава трайното опазване на културните ценности от музейния фонд и подпомага
дългосрочните планове на специализираното
ателие в галерията; в неговия състав се включват експерти от различни специализирани
области на консервационно-реставрационната
дейност;
5. Научна група, включваща специалисти
с научна степен или заемащи академична
длъжност.
(2) Съставът и задачите на комисиите по
ал. 1, т. 1 – 5 се определят със заповед на
директора.
Чл. 16. (1) Към музея са създадени като
съвещателни органи:
1. директорски съвет – подпомага директора в неговите административно-организационни функции; в състава му се включват
специалисти от музея;
2. редакционно-издателска колегия – изработва годишните издателски планове на музея.
(2) Съставите на съвещателните органи се
определят със заповед на директора на музея.
Раздел ІІІ
Финансиране на музея
Чл. 17. (1) Музеят се финансира със:
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1. субсидия от държавния бюджет чрез
бюджета на Министерството на културата,
определена по единни разходни стандарти за
финансиране през съответната година, утвърдени с постановление на Министерския съвет;
2. реализирани собствени приходи от продажби на услуги, държавни такси, свързани с
предмета на дейност на музея, наеми, дарения, завещания от български и чуждестранни
физически и юридически лица и др.;
3. средства от реализирани международни
и национални културни програми и проекти.
(2) Музеят прилага система на делегиран
бюджет, която дава право на директора да:
1. се разпорежда самостоятелно със средствата на института;
2. извършва компенсирани промени на
утвърдените с бюджета му приходи и разходи,
като уведомява за това Министерството на
културата;
3. определя числеността на персонала и
възнагражденията на работниците и служителите при спазване на нормите, определени
в съответните нормативни актове.
Раздел ІV
Организация на работата в музея
Чл. 18. (1) Музеят осигурява дни и часове за
посещение, съобразени със свободното време
на различните видове и категории посетители,
и ги обявява на интернет страницата на музея.
(2) Музеят осигурява подходящи условия
за достъп до музейните експозиции на хора
с увреждания и на техните придружители.
Чл. 19. (1) За индивидуално или групово
посещение на музейна експозиция се заплащат
входни билети.
(2) Цените на входните билети за музея и
филиалите му се определят със заповеди на
директора на музея, съгласувано с финансиращия музея орган.
(3) Безплатен вход за посещение на експозицията на НИМ и неговите филиали е
определен със заповед на директора на музея
един път месечно.
(4) Деца, учащи се, хора с увреждания и
техните придружители заплащат намалени
цени или се освобождават от заплащане на
входен билет съгласно заповедта по ал. 2.
Чл. 20. Работното време на служителите
от администрацията на музея и на служителите, заети с организиране и представяне
на експозиции, се определя със заповед на
директора на музея.
Чл. 21. (1) За образцово изпълнение на
сл у жебни т е си за д ъ л жен и я сл у ж и т ел и т е
могат да бъдат награждавани от директора с
парични или предметни награди. Стойността
на паричната или предметната награда не
може да надвишава размера на основната
заплата на служителя.
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(2) Средствата по ал. 1 са в рамките на
утвърдените средства за заплати за съответната година.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параг раф единс твен. Този п ра ви л н и к
се издава на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 от
Закона за културното наследство и отменя
Правилника за устройството и дейността на
Национален исторически музей – София (ДВ,
бр. 28 от 2016 г.).
За министър:
Амелия Гешева
8430

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване
на деца и ученици в училищата по култура
(обн., ДВ, бр. 67 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 79
от 2017 г. и бр. 81 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 думите „чрез изпит за проверка
на способностите“ се заличават.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „след полагане на изпит/и
за проверка на способностите“ се заменят с
„условията и по реда на тази наредба“.
2. В ал. 4 думите „чрез изпити“ се заличават.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Кандидатите за прием от V и от VIII
клас подават заявление по образец съгласно
приложение № 1 или приложение № 2. Заявлението може да бъде подадено по електронен
път при осигурени от училището технически
възможности.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „учебна година“ се
добавя „при наличие на свободни или освободени места“.
2. В ал. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в текста преди т. 1 пред думите „Кандидатите по реда на ал. 1, 2 и 3“ се добавя
„Родителите (настойниците/попечителите/
лицата, полагащи грижи за детето) на“;
б) точка 2 се отменя;
в) точка 3 се изменя така:
„3. служебна бележка или друг документ,
удостоверяващ, че кандидатът се обучава в
съответен клас.“
3. В ал. 5 думите „20 юни“ се заменят с
„30 юни“.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Директорът на приемащото училище
в срок до три работни дни от подаване на
заявлението по ал. 4 определя със заповед
условията за приемане на ученика и уведомява
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писмено родителя (настойника/попечителя/
лицето, полагащо грижи за детето), както и
ученика при преместване по реда на ал. 3.
Родителят/настойникът/попечителят/лицето,
полагащо грижи за детето, и ученикът подписват декларация за информирано съгласие
относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни
изпити по ал. 3.“
5. В ал. 7 думите „след успешно издържан
изпит/изпити за проверка на способностите“
се заменят с „извършване на класирането“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Резултатът от проверката на способностите/изпита за приемане и преместване
в училищата по култура се утвърждава със
заповед на директора и се обявява в сградата
на училището след приключване на работата
на комисията за оценяване. Списъкът с резултатите на кандидатите включва за всеки
кандидат: клас/подготвителна група, номер по
ред, входящ номер на кандидата, брой точки/
цифрова оценка.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в изречение първо думата „приключване“ се заменя с „извършване“, а преди думата
„приетите“ се добавя „класираните и“;
б) създава се второ изречение: „Списъкът
на класираните и приетите ученици включва:
клас, номер по ред, входящ номер на кандидата, трите имена, получен брой точки/
цифрова оценка.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Списъкът по ал. 2 се публикува на интернет страницата на училището и се поставя
на достъпно място в сградата му, като в него
не се посочват трите имена на ученика.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4, като в
нея думите „положил успешно приемен изпит“ се заменят с думите „участвал успешно
в приемната процедура“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като в
нея думите „с еднакви оценки“ се заменят
„с еднакъв брой точки или еднакви цифрови
оценки“.
§ 6. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Учениците се записват в училището в срок, определен със заповед на
директора на съответното училище, но не
по-малък от 5 работни дни от деня на обявяването на утвърдения списък на приетите
и преместените деца/ученици в училището.
(2) Кандидатите се записват със заявление
съгласно приложение № 1 – за ученици до
VII клас, или приложение № 2 – за ученици
след VII клас, като задължително прилагат
в оригинал следните документи:
1. акт за раждане на детето/ученика – за
сверяване на място с данните от заявлението;
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2. лична карта на родител или на лице,
представляващо кандидата, както и документ,
удостоверяващ качеството му на настойник,
попечител или лице, полагащо грижа за детето – за сверяване на място;
3. за постъпване в I клас – удостоверение
за завършена подготвителна група;
4. за постъпване в V клас – удостоверение
за завършен начален етап на основно образование;
5. за постъпване в VIII клас – свидетелство
за завършено основно образование;
6. при преместване в училище по културата съгласно чл. 6 – документ за последния
завършен клас.
(3) Кандидатите, които не представят съответен документ за завършена подготвителна
група, клас или етап на образование, както и
незаписалите се в срок ученици, губят мястото
си в класирането.
(4) На местата на незаписалите се ученици
по ал. 3 се приемат следващите по успех.
(5) В срок един работен ден след изтичане
на срока за записване на приетите ученици
училището обявява незаетите места. До попълването на свободните места се приемат
кандидатите, следващи по успех в низходящ
ред.
(6) При наличие на незаети места училището има право да организира допълнителна
приемна процедура в периода от 25 август до
5 септември по график, утвърден от директора
на училището, който се публикува на интернет страницата на училището и се обявява
на достъпно място в сградата му. Срокът за
подаване на документите е най-малко 5 работни дни преди провеждането на изпита.
За незаети се смятат местата, за които няма
приети ученици, на приети, но незаписали се
в срока ученици, на записали се и след това
изтеглили документите си ученици.
(7) В срок до 10 дни след утвърждаване на
списъка на класираните и приетите кандидати
и не по-късно от 10 септември директорът
изпраща в Министерството на културата:
информация за изпълнението на държавния
план-прием, списък на класираните, приетите и записаните ученици за съответния клас
и етап на образование, вид специализирана
подготовка или профил, който съдържа клас,
пореден номер, трите имена на ученика, наименование на изпитите и брой точки/оценка.
(8) В случай че броят на учениците за
формиране на паралелка е под норматива за
минимален брой ученици, директорът може
да представи в Министерството на културата
мотивирано предложение за утвърждаване на
тези паралелки на основание чл. 68, т. 2 и
чл. 69, ал. 5 от Наредбата за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 81
от 2017 г.). Предложението на директора
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съдържа: анализ на резултатите от приема,
желанията на учениците, спецификата на
населеното място, информация за осигурено
финансиране за обезпечаване на у чебния
процес извън определените стандарти, и се
представя в Министерството на културата в
срок до 10 септември на съответната година.
(9) Министърът на културата утвърждава
броя на учениците в паралелка или група,
за която кандидатите са под норматива за
минимален брой ученици или под определените места по държавен план-прием, в срок
до 14 септември въз основа на мотивирано
предложение по ал. 8.“
§ 7. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Родителят (настойникът/попечителят/
лицето, полагащо грижи за детето) на кандидатите по чл. 9, ал. 1 подава до директора
на НУКК заявление по образец съгласно
приложение № 1.“
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Изпитът за проверка“
се заменят с „Проверката“.
2. В ал. 2 думите „Изпитите за проверка“
се заменят с „Проверката“.
3. В ал. 3 думите „Изпитите по ал. 1 и 2“
се заменят с „Проверката по ал. 1 и 2“.
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се допълва с думите: „и се
извършва чрез поставяне на задачи“.
2. В ал. 2 думите „количествена оценка от
0 до 100“ се заменят с „количествен показател – от 0 до 100 точки“.
§ 10. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
„(1) Родителят (настойникът/попечителят/
лицето, полагащо грижи за детето) на кандидат
за първи клас подава до директора на НУКК
заявление по образец съгласно приложение
№ 1, като към него прилага служебна бележка, удостоверяваща, че детето се обучава в
подготвителна група.“
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Изпитът за проверка“
се заменят с „Проверката“.
2. В ал. 3 думите „Изпитът по ал. 1 е анонимен“ се заменят с „Проверката по ал. 1 е
анонимна“, а в края на изречението думата
„изпита“ се заменя с „проверката“.
§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Изпитът за проверка“ се
заменят с „Проверката“, а в края на изречението се добавя „и се извършва чрез решаване
на задачи“.
2. В ал. 2 думите „количествени оценки от
0 до 100“ се заменят с „количествен показател – от 0 до 100 точки“.
3. В ал. 3 думата „Оценката“ се заменя с
„Количественият показател“, а във второто
изречение думата „Тя“ се заменя с „Той“.
§ 13. Член 17 се изменя така:
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„Чл. 17. Инструментариумът за провеждане
на проверката на способностите по чл. 12 и
16 включва изпитни задачи, избрани от наймалко два проекта, представени от независими
екипи, определени със заповед на директора
на НУКК.“
§ 14. В чл. 18, ал. 2 след думата „Комисията“ се добавя „по ал. 1“.
§ 15. В чл. 19 думите „получените оценки
от изпита“ се заменят с „полученият брой
точки от комисия, назначена от директора
на НУКК“.
§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Кандидатите трябва да имат среден
успех най-малко „много добър“ 5,00 в VII клас
от свидетелството за основно образование.“
2. В ал. 3 думите „с максимален резултат“
се заменят със „с получения от тях резултат“.
§ 17. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите преди т. 1 се изменят така:
„(1) Родителите (настойниците/попечителите/лицата, полагащи грижи за детето) на
кандидатите по чл. 21, ал. 1 подават до директора на училището следните документи:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. заявление по образец съгласно приложение № 2, в което профилите се посочват
по реда на желанията;“.
2. В ал. 3 след думите „подаване на документите“ текстът се изменя така: „и/или
документи по ал. 1, т. 3 или 4, те представят
допълнително копие от тях съгласно приложение № 2а в срок, определен от директора
на НУКК“.
§ 18. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 и 2 накрая се добавя „съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 2016 г.
за оценяване на резултатите от обучението на
учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.)“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Директорът на НУКК утвърждава със
заповед списъка на класираните и приетите
ученици съгласно утвърдения държавен планприем, като определя конкретния брой места
за съответния профил.“
3. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.
§ 19. В чл. 24, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. за VIII клас – да имат завършено основно
образование в годината на кандидатстването
и среден успех не по-нисък от „добър“ 4,00 в
VII клас, като годишните оценки по български
език и литература и по история и цивилизация
са не по-ниски от „много добър“ 5,00.“
§ 20. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Родителят (настойникът/попечителят/
лицето, полагащо грижи) на кандидата подава
до директора на училището заявление по образец съгласно приложение № 1 за постъпване
в пети клас и заявление по образец съгласно
приложение № 2 за постъпване след VІІ клас.“
2. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така:
„(2) В срок, определен от директора на
НГДЕК, към документите за прием по ал. 1
допълнително се прилагат следните документи
съгласно приложение № 2а:“.
3. В ал. 4 думите „който се обявява не
по-късно от 15 март“ се заменят с „която се
публикува на интернет страницата на гимназията и се обявява на достъпно място в
сградата є“.
§ 21. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Кандидатите за приемане след
VII клас полагат изпит по история и цивилизация.
(2) Изпитът е писмен и анонимен, състои
се от тест с въпроси и тема за развиване от
учебното съдържание по история и цивилизация за VII клас. Продължителността на
изпита е 3 астрономически часа.
(3) Учебното съдържание за изпита се публикува до 31 януари на интернет страницата
на училището и се обявява на достъпно място
в сградата му.
(4) Изпитното задание за подготовка на
изпитните варианти се изготвя от екип специалисти по история и цивилизация, определен
със заповед на директора.
(5) Резултатът на кандидатите се определя
по точкова система с максимален брой 100
точки от комисия за оценяване, определена
със заповед на директора.
(6) Изпитът по ал. 1 се провежда в НГДЕК
по график, определен със заповед на директора,
който се публикува на интернет страницата
на училището и се обявява на достъпно място
в сградата му.“
§ 22. В чл. 28, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „превърнати по скала в точки“ се добавя „съгласно чл. 9, ал. 10
от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. удвоен брой точки от изпита по история и цивилизация или удвоен брой точки от
класиране на първо, второ или трето място
от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, когато се кандидатства
по реда на чл. 24, ал. 2.“
3. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Кандидати, които на изпита по история
и цивилизация имат резултат, по-нисък от 50
точки, и общ бал, по-нисък от 250 точки, не
участват в класирането.“
§ 23. Член 31 се изменя така:
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„Чл. 31. (1) След обявяването на класирането
директорът на училището може да определи
приемно време за запознаване на родителите,
настойниците или лицата, полагащи грижа
за детето, с изпитната работа от проверката
на способностите или изпита по история и
цивилизация (в оригинал или на електронен
носител). Работата на кандидата се показва от
комисия, определена със заповед на директора
на съответното училище.
(2) Разглеждането на работата на кандидата
по ал. 1 се извършва по график, определен от
директора, който се публикува на интернет
страницата на училището и се обявява на
достъпно място в сградата му.
(3) В случай че при запознаване с изпитната
работа в оригинал бъдат нанесени повреди
или бъде унищожена изпитната работа от
страна на родител/настойник/лице, полагащо
грижа, кандидатът губи право да участва в
класирането и неговият резултат служебно
се заличава. За нанесените повреди или унищожената изпитна работа комисията по ал. 1
съставя протокол.
(4) Кандидат, който не е класиран поради
допуснати технически грешки, може да подаде
възражение до директора на съответното училище в срок до 5 работни дни след обявяване
на резултатите от класирането. Възражението
може да се подаде и от родител (настойник/
попечител/лице, полагащо грижа за детето).
Директорът разглежда възражението и разрешава всички спорни въпроси в срок до 10
работни дни от подаването му, като писмено
уведомява кандидата за решението си.“
§ 24. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 10, ал. 1

Вх. № ……………./…………. г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА
…………………………………………
З А Я В Л Е Н И Е
за приемане и преместване на деца и ученици до VII клас за учебната ………../…………г.
от …………………………………………………………………………,
(трите имена на майката)
и от ………………………………………………………………………,
(трите имена на бащата)
постоянен адрес:
област …………………………………………………………..……..,
община …………...…………………….............................…,
гр./с. ………………………………………..………………............,
пощенски код:
ж.к./ул. …………………..........................……………………
№ ………, бл.……, вх. ..…......, ет….....…, ап. ............,
адрес за контакт: ……………………………………..........
......................................…………………………………………,
тел. ..........................................................................,
електронен адрес ………….........……………………………
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УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/
ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля, синът/дъщеря ни …………...……………………
………………………............., роден(а) на …...………. г.,
ученик в……подготвителна група/клас в …...…
…...………………............................................................,
(наименование на ДГ или училище)
да бъде допуснат(а) до участие в приемна
процедура за постъпване в детска градина/
подготвителна група/ ……….. клас.
Прилагаме следните документи:
Служебна бележка за удостоверяване, че
кандидатът се обучава в подготвителна
група през учебната …………/ ..……. година.
Служебна бележка за удостоверяване, че
кандидатът се обучава в ……….. клас през
учебната …………/ ..……. година.
Забележка. Подадените документи се отбелязват.
С уважение,
Подпис на родител/настойник: ……………………………
Подпис на длъжностно лице, приело заявлението: ……………………………..........................................,
Гр./с. …………………………........... Дата ……………………“
§ 25. Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1,
т. 1 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 22, ал. 1, т. 1
Вх. № ……………./…………. г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА
…………………………………………
З А Я В Л Е Н И Е
за приемане и преместване на ученици след
VII клас за учебната ……..…../…………г.
от …………………………………………………………………………,
(трите имена на кандидата)
ученик/чка в ........................................................
..................................................................................,
(наименование на образователната институция)
постоянен адрес:
област …………………………………………………………..……..,
община …………...…………………….............................…,
гр./с. ………………………………………..………………............,
пощенски код:
ж.к./ул. …………………..........................……………………
№ ………, бл.……, вх. ..…......, ет….....…, ап. ............,
адрес за контакт: ……………………………………..........
......................................…………………………………………,
тел. ..........................................................................,
електронен адрес ………….........……………………………
УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/
ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
През учебната 20……./20………година предстои да завърша ………… клас.
Желая да бъда допуснат(а) до участие в изпити
за ……………………......….......... в .......... клас
(приемане/преместване)
за профилирана подготовка, както следва:
1. …………………………..………… профил;
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2. …………………………..………… профил.
Прилагам следните документи:
Служебна бележка за удостоверяване, че
кандидатът се обучава в …….. клас през
учебната …………/..……. година.
Забележка. Подадените документи се отбелязват.
С уважение,
Подпис на ученика: ……………………………............….
Подпис на родител/настойник: ………………………
Подпис на длъжностно лице, приело заявлението: …………………………......................................….
Гр./с. .....................................…. Дата ……………………“
§ 26. Създава се приложение № 2а към
чл. 22, ал. 3 и чл. 25, ал. 2:
„Приложение № 2а
към чл. 22, ал. 3 и чл. 25, ал. 2
Вх. № ……………./………….г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА
…………………………………………..
З А Я В Л Е Н И Е
за допълнително представяне на документи
за приемане и преместване на ученици след
VII клас за учебната ……..…../…………г.
от …………………………………………………………………………,
(трите имена на кандидата )
постоянен адрес:
област …………………………………………………………..……..,
община …………...…………………….............................…,
гр./с. ………………………………………..………………............,
пощенски код:
ж.к./ул. …………………..........................……………………,
№ ………, бл.……, вх. ..…......, ет….....…, ап. ............,
адрес за контакт: ……………………………………..........
......................................…………………………………………,
тел. ..........................................................................,
електронен адрес ………….........……………………………
УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/
ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
На основание чл. 22, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и
чл. 25, ал. 2 в допълнение към подадено от мен
заявление с вх. № .............../..........г. за участие
в изпити за прием/преместване в ...... клас
допълнително прилагам следните документи:
Удостоверение за завършен начален етап
на основно образование – копие.
Свидетелство за завършено основно образование – копие.
Документ за резултата от положения изпит по български език и литература от
националното външно оценяване след IV
клас – копие.
Документ за резултата от положения изпит
от националното външно оценяване след
VII клас по български език и литература – копие.
Документ за резултата от положения изпит
от националното външно оценяване след
VII клас по математика – копие.
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Документ за удостоверяване класиране на
първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиада по български език и
литература от календара на МОН – копие.
Документ за удостоверяване класиране на
първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиада по история и
цивилизация от календара на МОН – копие.
Забележка. Приложените документи се отбелязват.
С уважение,
Подпис на ученика: ……………………………...........….
Подпис на родител/настойник: ………………………
Подпис на длъжностно лице, приело заявлението: ……………………………........................................
Гр./с. .....................................…. Дата ……………………“
§ 27. Създава се приложение № 3 към
чл. 8, ал. 2:
„Приложение № 3
към чл. 8, ал. 2

ДО
ДИРЕКТОРА
НА .................................
Вх. № ………………….........
З А Я В Л Е Н И Е
за записване на дете/ученик в училище по
култура до VII клас
от ..............................................................................,
(име, презиме и фамилия на майката)
телефон ...........……………………………….…................…,
е-mail .......................................................................,
от ..............................................................................,
(име, презиме и фамилия на бащата)
телефон ...........……………………………….…................…,
е-mail .......................................................................,
от ..............................................................................,
(име, презиме и фамилия на настойник/попечител/лице, полагащо грижа за детето)
телефон ...........……………………………….…................…,
е-mail .......................................................................
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН
ДИРЕКТОР,
Моля, ........................................................................
(име, презиме и фамилия на ученика)
да бъде записан/а в повереното Ви училище
в ………..… клас, детска градина/подготвителна
група за учебната ………./……… година, дневна
форма на обучение.
Дата на раждане: ................................................. г.,
гражданство: ..........................................................,
месторождение: ....................................................,
местоживеене (постоянен адрес):
………………………………..................................................,
настоящ/обичаен адрес (попълва се, ако е различен от постоянния адрес):
...................................................................................,
телефон ...........……………………………….…................…,
е-mail .......................................................................,
Приложени документи:
Удостоверение за завършена подготвителна
група – оригинал.
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Удостоверение за завършен начален етап
на основно образование – оригинал.
Документ за завършен последен клас по
чл. 8, т. 6.
Забележки:
1. За сверяване на данните на заявлението
се представя оригинал на удостоверение за
раждане на детето/ученика и лична карта на
родител или на настойник/попечител/лице,
полагащо грижа за детето/ученика, както и
документ, удостоверяващ качеството му на
настойник, попечител или лице, полагащо
грижа.
2. Приложените документи се отбелязват.
Приел заявлението: ........................ ................
(име и фамилия) (подпис)
Подпис на родител: ……………………………….........……
(настойник/попечител): ………..…..…………………….“
§ 28. Създава се приложение № 4 към
чл. 8, ал. 2:
„Приложение № 4
към чл. 8, ал. 2
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ……………………………………………
Вх. № .……………………………………….
З А Я В Л Е Н И Е
за записване на ученици в училище по култура след VII клас
от …………………………………………………………………………
(име, презиме и фамилия на ученика)
Дата на раждане: ……………….. г., гражданство:
………………………………….....................................………..
Месторождение ………………….......................……….,
местоживеене (постоянен адрес) ……………………
………………………………..................................................,
настоящ/обичаен адрес (попълва се, ако е
различен от постоянния адрес): ……………………...
………………………………………………………………………………
телефон ...........……………………………….…................…,
е-mail .......................................................................
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН
ДИРЕКТОР,
Моля, да бъда записан/а в повереното Ви
училище в …… клас, дневна форма на обучение,
в ………………………………………….. профил, с изучаване
на ……..……….……….… език.
Прилагам следните документи:
1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал.
2. Документ за завършен последен клас.
Забележки:
1. За сверяване на данните на заявлението
се представя оригинал на удостоверение за
раждане на детето/ученика и лична карта на
родител или на настойник/попечител/лице,
полагащо грижа за детето/ученика, както и
документ, удостоверяващ качеството му на
настойник, попечител или лице, полагащо
грижа.
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2. Приложените документи се отбелязват чрез
ограждане на съответната цифра.
Приел заявлението: ........................ ................
(име и фамилия) (подпис)
Подпис на ученика: …………………...............…………..
Подпис на родител: …………………………….............…
(настойник/попечител): ……………….............…………“
Заключителна разпоредба
§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Боил Банов
8413

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2016 г. за приемане и преместване на
ученици в училищата по изкуствата (обн., ДВ,
бр. 67 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2017 г.
и бр. 81 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Текстът на чл. 2 става ал. 1, като думата
„държавния“ се заменя с „държавен“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Въз основа на утвърдения държавен
план-прием директорът на съответното училище по изкуства публикува на интернет страницата на училището и обявява на достъпно
място в сградата му информация с прогнозно
разпределение на местата за прием по специалности или по група специалности.“
§ 2. В чл. 4 се създава ал. 4:
„(4) Графикът на дейностите за всяко училище се определя със заповед на директора
съобразно сроковете, определени със заповедта
по ал. 3, публикува се на интернет страницата
на училището и се обявява на достъпно място
в сградата му в срок не по-късно от 10 дни
преди началото на дейностите.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, в първо и второ изречение думите
„и/или“ се заменят със съюза „и“.
2. В ал. 4, изречение второ думите „Броят
на освободените места“ се заменят с „Броят
на свободните и освободените места“.
3. В ал. 5 думата „информира“ се заменя
с „уведомява писмено“, а думите „и/или“ се
заменят със съюза „и“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„(1) За приемане и преместване на ученици
в училището се подава заявление от родител
(настойник/попечител/лице, полагащо грижи
за детето) по образец съгласно приложение
№ 1 – за ученици до VII клас, и по образец
съгласно приложение № 2 – за ученици след
VII клас. Към заявлението се прилагат следните документи:“;
б) създава се нова т. 1:
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„1. служебна бележка или друг документ,
удостоверяващ, че кандидатът се обучава в
клас или в подготвителна група;“
в) точки 2, 3, 4 и 5 се отменят.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) В заявлението по ал. 1 се посочват специалностите, подредени по реда на желанията.
(3) Заявленията по ал. 1 могат да се подават
по електронен път при създадена възможност
от съответното училище.“
3. В ал. 4 думите „една седмица“ се заменят с „10 дни“.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „сравнява
копията с оригиналите и връща оригиналите
на заявителя“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Училището организира консултации с
кандидатите за разясняване на изискванията
и начина на провеждане на изпитите, различните видове специализирана подготовка,
специалности и професии, съдържанието на
учебно-изпитните програми. Консултациите
се организират по график, одобрен от директорите на съответните училища, който се
обявява най-късно 10 дни преди провеждането
на консултациите.“
§ 6. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Датите, часовете и местата за
провеждане на изпитите за всеки клас по
вид специализирана подготовка, специалност и професия се публикуват на интернет
страницата на училището и се обявяват на
достъпно място в сградата му не по-късно от
три дни след изтичане на срока за приемане
на документи.“
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „определена от“ се заменят с „определена със заповед на“.
2. В ал. 2 думите „изпитната комисия“ се
заменят с „комисията за оценяване“, а думата
„длъжностно“ се заличава.
3. В ал. 4, изречение второ думите „слаб
2,00“ се заменят с „по-ниска от среден 3,00“.
4. В ал. 5 думите „изпитната комисия“ се
заменят с „комисията за оценяване“.
5. В ал. 6 след думите „съответната комисия“ в първото изречение се добавя „за
оценяване“, а във второто изречение думите
„изпитните комисии“ се заменят с „комисията“.
6. Алинеи 7 и 8 се изменят така:
„(7) Списъкът с резултатите на кандидатите
от всеки положен изпит се изготвя и обявява
след приключване работата на комисиите за
оценяване.
(8) Списъкът по ал. 7 включва: наименование на изпита за съответния клас, входящ
номер на кандидата, трите имена на кандидата
и оценката му.“
7. Създава се ал. 9:
„(9) Списъкът по ал. 7 се публикува на
интернет страницата на училището и се обявява на достъпно място в сградата му, като
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в него кандидатите се подреждат по реда на
входящия номер, без да се обявяват техните
имена.“
§ 8. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Класирането се извършва от
комисия, определена със заповед на директора
на училището.
(2) В класирането участват само кандидатите, получили окончателна оценка от всеки
изпит най-малко среден 3,00.
(3) Класирането на кандидатите за съответния вид специализирана подготовка, професия
и специалност се извършва в низходящ ред на
оценките, получени на изпитите, и желанията
на кандидатите в съответствие с държавния
план-прием.
(4) Класирането на кандидатите, посочили
повече от едно желание за избор на специализирана подготовка, професия и специалност
от един и същ вид изкуство, се извършва в
низходящ ред на оценките, получени на изпита/изпитите, по реда на заявените желания
на кандидата.
(5) Кандидат, който е класиран успешно
по две или повече специалности, посочени в
неговото заявление, се счита за приет и има
право да се запише само в една от тях по
реда на заявените от него желания.
(6) Кандидат, който е класиран, но не е
приет по посочена в заявлението от него
специалност, участва в класирането за нея
съобразно резултата от изпита/изпитите.“
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Директорът на училището в срок до три
работни дни след извършване на класирането
утвърждава със заповед списъка на класираните и приетите ученици. В зависимост от
броя на явилите се кандидати и получените
от тях оценк и директорът на у чилището
може да променя прогнозното разпределение
по държавния план-прием на училището за
определен вид специализирана подготовка,
професия, специалност, клас и етап на училищното образование, но в рамките на общия
брой места по утвърдения план-прием.“
2. В ал. 2, в края на изречението се добавя
„в низходящ ред“.
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Учениците се записват със заявление
съгласно приложение № 3 или приложение
№ 4, като задължително прилагат в оригинал
следните документи:
1. акт за раждане на ученика – за сверяване
на място на данните за ученика;
2. лична карта на родител или на лице,
представляващо ученика, на основание документ, удостоверяващ качеството му на
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настойник, попечител или лице, полагащо
грижа за кандидата – за сверяване на място;
3. за постъпване в I клас – удостоверение
за завършена подготвителна група;
4. за постъпване в V клас – удостоверение
за завършен начален етап на основно образование;
5. за постъпване в VIII клас – свидетелство
за завършено основно образование;
6. за преместване в училище по изкуствата
по чл. 6 и 7 – документ за последния завършен клас;
7. оригинал на медицинско свидетелство
съгласно изискванията, посочени в чл. 10,
ал. 1, т. 6.“
3. Алинеи 3 – 8 се изменят така:
„(3) В случай че приетите ученици в първи
клас не са получили удостоверение за завършена подготвителна група към датата на подаване на заявлението по ал. 2, те представят
документа в срок не по-късно от 15 юни. В
случай че в посочения срок удостоверението
не бъде представено, заявлението за записване на ученика в училището не може да бъде
разгледано, съответно ученикът не се записва
в училището.
(4) Кандидатите, които не представят към
заявлението по ал. 2 документ за завършен
съответен клас или медицинско свидетелство,
губят мястото си в класирането.
(5) Всеки етап на класиране приключва със
записване на приетите ученици. Незаписалите
се в срок ученици губят мястото си в класирането. В срок един ден след изтичане на срока
за записване, определен за съответния етап,
училищата записват кандидатите, следващи
по успех в низходящ ред. В случай че няма
следващи класирани кандидати, училищата
обявяват незаетите места.
(6) Незаети места са:
1. тези места, за които няма приети ученици;
2. местата на приетите, но незаписали се
в срока ученици;
3. освободените места на записали се уче
ници, но изтеглили документите си от училището.
(7) Кандидати, които са приети и записани,
могат да продължат участието си в класирането
по останалите заявени от тях специалности
за изчакване на освободени места, ако са
подали изрично писмено заявление за това.
(8) Незаетите места могат да се обявяват
за попълване по предложение на комисията
по чл. 14, ал. 1 от кандидати, които са положили успешно изпит за проверка на способностите и не са приети по посочените от
тях желания. За участие в класиране по нови
желания кандидатите подават заявление с посочени желания, като за обучение по духови
инструменти подават и копие на медицинско
свидетелство със заключение за състоянието
на кандидата по чл. 10, ал. 1, т. 6, буква „г“,
в случай че не са подали първоначално тази
информация.“

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

4. Създават се ал. 9 – 14:
„(9) При наличие на незаети места училищата имат право да организират допълнителни
изпити до 5 септември по график, утвърден
от директора на училището, публикуван на
интернет страницата на училището и обявен
на достъпно място в сградата му. Срокът
за подаване на документите е най-малко 5
работни дни преди провеждането на изпита.
(10) В срок до 10 дни след приключване
на изпитите и не по-късно от 10 септември
за проведените допълнителни изпити по
ал. 9 директорите на училищата изпращат в
Министерството на културата информация за
изпълнението на държавния план-прием, която
съдържа списъци на класираните, приетите
и записаните ученици за съответния клас,
вид специализирана подготовка, професия
и специалност. Списъкът съдържа пореден
номер, трите имена на ученика и оценката,
получена от ученика.
(11) В случай че броят на учениците за
формиране на паралелка или на група от специалност/специализирано обучение, в която
обучението се извършва по отделен учебен
план, е по-малък от определения в чл. 68, т. 2
и чл. 69, ал. 5 от Наредбата за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (НФИСПУО)
(ДВ, бр. 81 от 2017 г.) минимален брой или
под определените по държавен план-прием
места, директорът на приемащото училище
има право да не формира маломерна паралелка
или група, да закрие приема и да не записва
ученици по съответната специалност, като
преразпредели утвърдените места по държавен план-прием за друга/други специалности/
специализирано обучение.
(12) Директорът на приемащото училище
може да представи в Министерството на културата мотивирано предложение за утвърждаване
на учениците в паралелка или група, за която
кандидатите са под норматива за минимален
брой ученици или под определените по държавен план-прием места, съгласно чл. 68, т. 2
и чл. 69, ал. 5 от НФИСПУО за формиране
на паралелка или за формиране на група, в
която броят на класираните и приети за нея
ученици е не по-малък от 75 % от минималния
брой за група. Предложението на директора е
необходимо да съдържа: анализ на резултатите
от приема, желанията на учениците, спецификата на населеното място, информация за
осигурено финансиране за обезпечаване на
учебния процес извън определените стандарти.
(13) Мотивираните предложения на директорите по ал. 12 се представят в Министерството на културата в срок до 10 септември
на съответната година.
(14) Министърът на културата утвърждава
броя на учениците в паралелка или група,
за която кандидатите са под норматива за
минимален брой ученици или под определе-
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ните места по държавен план-прием, в срок
до 14 септември въз основа на мотивираното
предложение по ал. 12.“
§ 11. В чл. 18, т. 1 думите „струнни лъкови
инструменти“ се заменят с думите „цигулка,
виола, виолончело, контрабас“.
§ 12. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Комисията по чл. 14, ал. 1 определя конкретните специалности и броя на
свободните и освободените места за класиране
на кандидатите по чл. 16, ал. 7.
(2) Класирането по ал. 1 на кандидатите
по чл. 17, чл. 18, т. 1, чл. 19, т. 1 и чл. 20,
т. 1 се извършва от комисия, определена със
заповед на директора на училището, в която
участват специалисти по съответните обявени специалности, въз основа на оценката от
изпита по солфеж за прием във:
1. подготвителна група или първи клас – за
всички специалности;
2. пети клас – за специалностите контрабас,
обой, кларинет, фагот, медни духови инструменти и народни инструменти.
(3) Класирането по ал. 1 на кандидатите
по чл. 18, т. 2, чл. 19, т. 1 без специалностите
контрабас, обой, кларинет, фагот, медни духови
инструменти и народни инструменти и чл. 20,
т. 1 за всички специалности без специалности
по медни духови инструменти и по народни
инструменти, както и по чл. 20, т. 2 и 3, се
извършва след полагане на допълнителен
изпит по съответната специалност.
(4) Класирането по ал. 1 на кандидатите
по чл. 20, т. 4 – 13 се извършва въз основа на
оценката от положения изпит.
(5) Класирането на кандидатите по ал. 2, 3
и 4 се извършва в низходящ ред на оценките.
(6) Списъкът на приетите кандидати по
ал. 1 се утвърждава със заповед на директора
на съответното училище.“
§ 13. В чл. 28 думите „изпитните комисии“
се заменят с „комисиите по оценяване“.
§ 14. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) След обявяване на резултатите
от класирането директорът на училището може
да определи приемно време за запознаване
на родителите, настойниците или лицата, полагащи грижа за детето, с неговата изпитна
работа (в оригинал или на електронен носител) по рисуване и/или по български език и
литература по чл. 24, ал. 1, 3 и 4. Изпитната
работа се предоставя за запознаване на място в училището от комисия, определена от
директора на съответното училище.
(2) Разглеждането на изпитната работа по
ал. 1 се извършва по график, определен от
директора. Графикът се публикува на интернет страницата на училището и се обявява
на достъпно място в сградата му.
(3) В случай че при запознаване с изпитната
работа в оригинал бъдат нанесени повреди
или бъде унищожена изпитната работа от
страна на родител/настойник/лице, полагащо
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грижа, кандидатът губи право да участва в
класирането и неговият резултат служебно
се заличава. За нанесените повреди или унищожена изпитна работа комисията по ал. 1
съставя протокол.
(4) Възражение от неприет кандидат или
негов родител (настойник/попечител, лице
полагащо грижи) за допуснати технически
грешки при провеждането на изпитите се
подава в училището в срок до 5 дни след
обявяване на резултатите от класирането.
Директорът разглежда възражението, като
в срок до 10 работни дни разрешава всички
спорни въпроси, посочени във възражението,
и писмено уведомява лицето за решението си.“
§ 15. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 се
изменя така:

Служебна бележка за удостоверяване, че
кандидатът се обучава в ……….. клас през
учебната …………/..……. година.
Копие на медицинско свидетелство.
Копие на застрахователна полица „злополука“ за ученици, които полагат изпит по
танцово изкуство.
Забележка. Подадените документи се отбелязват.
С уважение,
Подпис на родител/настойник: ………………
……………......................................................................
Подпис на длъжностно лице, приело заявлението: …………...................................………………….
Гр./с. ………………………… Дата ……………………“
§ 16. Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 се
изменя така:

„Приложение № 1
към чл. 10, ал. 1

„Приложение № 2
към чл. 10, ал. 1

Вх. № ……………./…………. г.
ДО ДИРЕКТОРА НА
............................................
З А Я В Л Е Н И Е
за приемане и преместване на деца и ученици до VII клас за учебната ………../…………г.
от …………………………………………………………………………
(трите имена на майката)
и от ………………………………………………………………………
(трите имена на бащата)
Постоянен адрес:
област ………………………………………………………….……..,
община …………...……………………............................…,
гр./с. ………………………………………..………………............,

Вх. № ……………./…………. г.
ДО ДИРЕКТОРА НА
…………………………………………..

пощенски код:
ж.к./ул. …………………..........................……………………
№ ………, бл.……, вх. ..…......, ет….....…, ап. ............,
адрес за контакт: ……………………………………..........
......................................…………………………………………,
тел. ..........................................................................,
електронен адрес ………….........……………………………
УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/
ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля, синът/дъщеря ни …………..........................
.....................……………………, роден(а) на …...………. г.,
ученик/чка в …… подготвителна група/клас в
…………………………………………......................................,
(наименование на ДГ или училище)
да бъде допуснат(а) до участие в изпити за
приемане (преместване в подготвителна група)
в ………… клас за специализирана подготовка
по следните специалности, подредени по реда
на желанията, както следва:
1. ………………………………………………….;
2. ………………………………………………….;
3. ………………………………………………….;
4. ………………………………………………….;
5. ………………………………………………….
Прилагаме следните документи:
Служебна бележка за удостоверяване, че
кандидатът се обучава в подготвителна
група през учебната …………/..……. година.

пощенски код:
ж.к./ул. …………………..........................……………………
№ ………, бл.……, вх. ..…......, ет….....…, ап. ............,
адрес за контакт: ……………………………………..........
......................................…………………………………………,
тел. ..........................................................................,
електронен адрес ………….........……………………………
УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/
ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
През учебната 20……./20………година предстои да завърша ………… клас.
Желая да бъда допуснат(а) до участие в
изпити за ……………………………….. в ……………клас
(приемане/преместване) за специализирана
подготовка по следните специалности, подредени по реда на желанията, както следва:
1. …………………………..……………………….;
2. …………………………..……………………….;
3. …………………………..……………………….;
4. ………………………….………………………..;
5. ………………………….………………………..;
6. ……………………….…………………………..;
7. ……………………….…………………………..;
8. ……………………….……………………………
Прилагам следните документи:
Служебна бележка за удостоверяване, че
кандидатът се обучава в …….. клас през
учебната …………/..……. година.

З А Я В Л Е Н И Е
за приемане и преместване на ученици след
VII клас за учебната ……..…../…………г.
от …………………………………………………………………………
(трите имена на кандидата)
ученик в ..................................................................
(наименование на образователната институция)
Постоянен адрес:
област ………………………………………………………….……..,
община …………...……………………............................…,
гр./с. ………………………………………..………………............,
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Копие на медицинско свидетелство.
Копие на застрахователна полица „злополука“ за ученици, които полагат изпит по
танцово изкуство.
Забележка. Подадените документи се отбелязват.
С уважение,
Подпис на ученика: ……………......………………….
Подпис на родител/настойник: ………...........
....................................................................………………
Подпис на длъжностно лице, приело заявлението: …………...................................………………….
Гр./с. ………………………… Дата ……………………“
§ 17. Приложение № 3 към чл. 16, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 16, ал. 2

ДО ДИРЕКТОРА
НА ………………………………
Вх. № …………………
З А Я В Л Е Н И Е
за записване на дете/ученик в училище по
изкуствата до VII клас
от ............................................................................,
(име, презиме и фамилия на майката)
телефон ...........………………………………...............…..…,
е-mail .......................................................................,
от ..............................................................................,
(име, презиме и фамилия на бащата)
телефон ...........…………………………….….............…..…,
е-mail ......................................................................,
от ..............................................................................,
(име, презиме и фамилия на настойник/попечител/лице, полагащо грижа за детето)
телефон ...........………………………………...............…..…,
е-mail .......................................................................
У ВА Ж А ЕМ А/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН
ДИРЕКТОР,
Моля, .................................................................
...................................................................................
(име, презиме и фамилия на ученика)
да бъде записан/а в повереното Ви училище
в ……..… клас/подготвителна група за учебната
………./……… година, дневна форма на обучение.
Дата на раждане: ................................................. г.,
гражданство: ...........................................................,
месторождение: ...................................................,
местоживеене (постоянен адрес):
………………………………..................................................,
настоящ/обичаен адрес (попълва се, ако е различен от постоянния адрес):
...................................................................................,
телефон ...........…………………………….….............…..…,
е-mail ......................................................................
Приложени документи:
Удостоверение за завършена подготвителна
група – оригинал.
Удостоверение за завършен начален етап
на основно образование – оригинал.
Документ за завършен последен клас.
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Медицинско свидетелство – оригинал (съг
ласно изискванията по чл. 10, ал. 1, т. 6).
Забележки:
1. За сверяване на данните на заявлението
се представя оригинал на акт за раждане на
детето/ученика и лична карта на родител
или на настойник/попечител/лице, полагащо
грижа за детето/ученика, както и документ,
удостоверяващ качеството му на настойник,
попечител или лице, полагащо грижа.
2. Приложените документи се отбелязват.
Приел заявлението: ........................ ................
(име и фамилия) (подпис)
Подпис на родител: …………………….......………………
(настойник/попечител): ………..…...…...………………“
§ 18. Приложение № 4 към чл. 16, ал. 2 се
изменя така:

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ………………………………..
Вх. № …………………………….

„Приложение № 4
към чл. 16, ал. 2

З А Я В Л Е Н И Е
за записване на ученици в училище по изкуства след VІІ клас
от …………………………………………………………………………
(име, презиме и фамилия на ученика)
Дата на раждане ………………….. г., гражданство
………………………...........................................................
Месторождение ………........…………………………………….
Местоживеене (постоянен адрес) ……………………
……………………..........................................................,
Настоящ/обичаен адрес (попълва се, ако е
различен от постоянния адрес): ……………………
………………………………………………………………………………,
тел. ..........................................................................,
електронен адрес ………….........……………………………
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН
ДИРЕКТОР,
Моля, да бъда записан/а в повереното Ви
училище в …… клас, дневна форма на обучение,
специалност ………………………………………….
Декларирам, че по време на обучението си ще
изучавам като първи чужд език – ………………………..
език.
Прилагам следните документи:
Свидетелство за завършено основно образование – оригинал.
Документ за завършен последен клас по
чл. 16, т. 6.
Медицинско свидетелство – оригинал (съгласно изискванията по чл. 10, ал. 1, т. 6).
Забележки:
1. За сверяване на данните на заявлението
се представя оригинал на удостоверение за
раждане на детето/ученика и лична карта на
родител или на настойник/попечител/лице,
полагащо грижа за детето/ученика, както и
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документ, удостоверяващ качеството му на
настойник, попечител или лице, полагащо
грижа.
2. Приложените документи се отбелязват.
Приел заявлението: ........................ ................
(име и фамилия) (подпис)
Подпис на ученика: ………………….........……………….
Подпис на родител: ……………………….........………….
(настойник/попечител): …………………........…………..“
Заключителна разпоредба
§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Боил Банов
8414

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-1277
от 31 октомври 2019 г.

за условията и реда за предоставяне на данни
от регистъра по чл. 95а, ал. 2 от Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за предоставяне на данни от регистъра по чл. 95а, ал. 2 от Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротех
ническите изделия (ЗОБВВПИ).
Чл. 2. (1) Всеки собственик или ползвател
на стрелбище, получил разрешение за употреба по реда на чл. 81а от ЗОБВВПИ, създава
и води регистър, в който записва идентификационните данни на лицата, употребяващи
на стрелбища огнестрелни оръжия по чл. 6,
ал. 2 и ал. 3, т. 1 и 3 от ЗОБВВПИ, данни за
използваното огнестрелно оръжие и броя на
употребените боеприпаси.
(2) Регистърът може да се води на електронен или на хартиен носител.
Чл. 3. Регистърът по чл. 2, ал. 1 съдържа
следните данни:
1. дата на провеждане на стрелбите;
2. населено място;
3. идентификационни данни на лицата,
употребяващи огнестрелни оръжия:
а) за български граждани – имена на лицето и ЕГН;
б) за чужди граждани – имена на лицето,
ЛНЧ или дата на раждане, номер на документ
за самоличност – дати на издаване и валидност, издател, гражданство;
4. данни за използваните оръжия и боеприпаси – вид на оръжието (късо или дълго), сериен номер на оръжието – ако не е собственост
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на лицата по чл. 81а от ЗОБВВПИ, калибър,
количество на изстреляните боеприпаси.
Раздел II
Ред и условия за предоставяне на данните
от регистъра
Чл. 4. (1) Лицата, които желаят да употребяват огнестрелно оръжие на стрелбище, се
информират предварително за задължението
за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на органите на Министерството
на вътрешните работи (МВР) на техни идентификационни данни, данни за използваното
огнестрелно оръжие и броя на употребените
боеприпаси.
(2) Лица, които не желаят да предоставят
идентификационните си данни за вписване
в регистъра, не се допускат до употреба на
огнестрелно оръжие на стрелбища.
Чл. 5. (1) В срок до 10 работни дни след
приключване на всеки месец лицата, получили
разрешение по реда на чл. 81а от ЗОБВВПИ,
предоставят данни от регистъра по електронен
път при наличие на електронен подпис или
на електронен носител на органа, издал разрешението. Данните се предоставят във вид
на електронна таблица – xls формат, съгласно
приложението.
(2) Извън случаите по ал. 1 данни от регистрите се предоставят и при поискване от
органите на МВР, като в тези случаи се изготвя
приемно-предавателен протокол.
Чл. 6. (1) Министерството на вътрешните
работи полу чава, обработва, съхранява и
използва предоставените по реда на наредбата данни при спазване на изискванията за
обработване на лични данни съгласно Закона
за Министерството на вътрешните работи.
(2) При получаване на таблиците по чл. 5,
ал. 1 служителите, които работят по линия
на контрол на общоопасните средства (КОС),
въвеждат данните в Единния автоматизиран
регистър „Контрол на общоопасните средства“
(ЕАРКОС).
(3) Пол у чен и т е елек т рон н и носи т ел и,
данн ите от които са въведени в ЕАРКОС, се
унищожават по начин, недопускащ разчитането на информацията в тях.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 95а, ал. 7 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехничес
ките изделия.
§ 2. До въвеждане на данните в ЕАРКОС
електронните носители с данни по чл. 5, ал. 1
се съхраняват от служителите, които работят
по линия на КОС в наблюдателните дела
на лицата, получили разрешение по реда на
чл. 81а от ЗОБВВПИ.
Министър:
Младен Маринов
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Приложение
към чл. 5, ал. 1
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МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НАРЕДБА № 5
от 29 октомври 2019 г.

за критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни
лица
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят критериите, условията и редът за награждаване
на спортисти – меда листи и призьори от
европейски и световни първенства, олимпийски игри и аналогични първенства и игри за
хора с увреждания, както и на треньорите
и на длъжностните лица, пряко свързани с
тяхната подготовка, с еднократни парични
награди от министъра на младежта и спорта
за постигнатите от тях спортни резултати и
класирания.
Чл. 2. (1) Лицата по чл. 1 могат да получат
парична награда по чл. 134, т. 2 от Закона за
физическото възпитание и спорта (ЗФВС) за
постигнати спортни резултати и класирания
в европейски и световни първенства за мъже
и жени и в олимпийски игри и аналогични
първенства и игри за хора с увреждания до
размерите, определени в приложението за
съответното състезание и класиране, при
спазване на правилата на глава втора.
(2) Награждаването по ал. 1 се извършва от
министъра на младежта и спорта по предложение на лицензираните спортни федерации.
Чл. 3. (1) Министърът на младежта и спорта
може да награждава с парични награди по
чл. 134, т. 2 от ЗФВС лица по чл. 1 за постигнати изключителни спортни резултати,
които утвърждават авторитета на българския
спорт в световен мащаб и издигат престижа
на Република България, независимо дали състезанията, в които са постигнати, са посочени
в приложението.
(2) За наградите по ал. 1 могат да не се
прилагат правилата на глава втора.
Г л а в а

в т о р а

КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ЗА
НАГРАЖДАВАНЕ
Раздел I
Спортисти
Чл. 4. (1) Индивидуалната парична награда
на всеки спортист се определя в процент от
максималния размер, определен за постигнатото класиране в съответния ранг състезание
в приложението.
(2) Максималният размер, определен в
приложението, е за едно класиране на един
спортист независимо дали то е постигнато в
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състезания по индивидуални, или колективни
спортове.
(3) Спортистите могат да получат парична награда в пълен размер за всяко призово
класиране, определена по правилата на този
раздел, с изключение на случаите, за които в
наредбата изрично е предвидено друго.
Чл. 5. (1) Спортист, състезаващ се в не
олимпийски спортове, има право за една календарна година да получи парична награда
само за едно класиране на едно световно
първенство и/или едно европейско първенство
за съответния спорт, независимо от датата и
мястото на провеждане на състезанията по
отделните стилове и дисциплини.
(2) Спортист, състезаващ се в неолимпийски спортове, постигнал повече от едно
класиране на световни и/или европейски
първенства за една календарна година, има
право да получи парична награда само за
най-доброто класиране.
Чл. 6. (1) При колективните спортове броят
на спортистите, включени в отбора, които
имат право на парични награда, се определя
по правилата на съответната международна
спортна организация.
(2) По решение на управителния си съвет
лицензираната спортна федерация може да
предложи за награждаване различен брой
спортисти от определените съгласно ал. 1. В
този случай общата сума за техните индивидуални парични награди не може да надвишава сумата от индивидуалните парични
награди, определена спрямо броя на спортистите, включени в отбора, по правилата на
международната спортна организация и при
прилагане на правилата съответно на чл. 7,
т. 3, чл. 8, т. 3, чл. 9, т. 3, чл. 10, т. 3, чл. 11,
ал. 1, т. 3, чл. 12, т. 3 или чл. 13, ал. 1, т. 3.
Чл. 7. При класирания на олимпийски игри
и младежки олимпийски игри всеки спортист
може да получи парична награда:
1. в индивидуалните спортове в индивидуалните дисциплини – до 100 % от максималния размер;
2. в индивидуалните спортове при дисциплини, в които участват двама и повече
спор т ист и (щафет и, многомест ни лодк и,
ансамбли, групови формации и други) – до
90 % от максималния размер;
3. при колективните спортове наградата
на всеки спортист от отбора се определя,
както следва:
а) за 70 % от състава на отбора – до 90 %
от максималния размер;
б) за 30 % от състава на отбора – до 50 %
от максималния размер.
Чл. 8. При класирания на световни и европейски първенства всеки спортист може да
получи парична награда:
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1. в индивидуалните спортове в индивидуалните дисциплини, когато класиранията
са постигнати в състезания в съответната
дисциплина или категория с участието на:
а) над 20 спортисти на световни първенства и над 16 спортисти на европейски първенства – до 100 % от максималния размер;
б) до 20 (вк лючи т елно) спор т ис т и на
световни първенства и до 16 (включително)
спортисти на европейски първенства – до 50 %
от максималния размер;
2. в индивидуалните спортове при дисциплини, в които участват двама и повече
спортисти (щафети, многоместни лодки, ансамбли, групови формации и други), когато
класиранията са постигнати в състезания с
участието на:
а) над 20 държави в олимпийските спортове с олимпийски дисциплини на световни
първенства и над 16 държави в същите дисциплини на европейски първенства – до 90 %
от максималния размер;
б) над 20 държави в неолимпийски дисциплини на световни първенства и над 16
държави в същите дисциплини на европейски
първенства – до 65 % от максималния размер;
в) до 20 (включително) държави в дисциплината на световни първенства и до 16
(включително) държави в дисциплината на
европейски първенства – до 50 % от максималния размер;
3. при колективните спортове наградата
на всеки спортист от отбора се определя,
както следва:
а) за 70 % от състава на отбора – до 90 %
от максималния размер;
б) за 30 % от състава на отбора – до 50 %
от максималния размер.
Чл. 9. При класирания на световни студентски игри всеки спортист може да получи
парична награда:
1. в индивидуалните спортове в индивидуалните дисциплини – до 100 % от максималния размер;
2. в индивидуалните спортове при дисциплини, в които участват двама и повече
спор т ист и (щафет и, м ногомест ни лодк и,
ансамбли, групови формации и други) – до
90 % от максималния размер;
3. при колективните спортове наградата
на всеки спортист от отбора се определя,
както следва:
а) за 70 % от състава на отбора – до 90 %
от максималния размер;
б) за 30 % от състава на отбора – до 50 %
от максималния размер.
Чл. 10. При класирания на Дефлимпикс
всеки спортист може да полу чи парична
награда:
1. в индивидуалните спортове в индивидуалните дисциплини – до 100 % от максималния размер;
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2. в индивидуалните спортове при дисциплини, в които участват двама и повече
спор т ист и (щафет и, многомест ни лодк и,
ансамбли, групови формации и други) – до
75 % от максималния размер;
3. при колективните спортове наградата
на всеки спортист от отбора се определя,
както следва:
а) за 70 % от състава на отбора – до 60 %
от максималния размер;
б) за 30 % от състава на отбора – до 20 %
от максималния размер.
Чл. 11. (1) При класирания на световни
и европейски първенства за хорa с увреден
слух всеки спортист може да получи парична
награда:
1. в индивидуалните спортове в индивидуалните дисциплини, когато спортните резултати
са реализирани в съответната дисциплина
или категория в състезания с участието на:
а) над 16 спортисти на световни първенства
и над 12 спортисти на европейски първенства – до 100 % от максималния размер;
б) до 16 (вк л юч и т ел но) спор т ис т и на
световни първенства и до 12 (включително)
спортисти на европейски първенства – до 50 %
от максималния размер;
2. в индивидуалните спортове при дисциплини, в които участват двама и повече
спортисти (щафети, многоместни лодки, ансамбли, групови формации и други), когато
класиранията са постигнати в състезания с
участието на:
а) над 16 държави в дисциплината на световни първенства и над 12 държави в дисциплината на европейски първенства – до 60 %
от максималния размер;
б) до 16 (включително) държави в дисциплината на световни първенства и до 12
(включително) държави в дисциплината на
европейски първенства – до 35 % от максималния размер;
3. при колективните спортове наградата
на всеки спортист от отбора се определя,
както следва:
а) за 70 % от състава на отбора – до 60 %
от максималния размер;
б) за 30 % от състава на отбора – до 25 %
от максималния размер.
(2) Спортист, който има повече от едно
призово класиране на европейски и/или световни първенства за хора с увреден слух и на
Дефлимпикс, може да получи пълния размер
на наградата за най-доброто класиране, определена съгласно ал. 1, и 10 % от наградата
за всяко следващо класиране, определена
съгласно ал. 1.
Чл. 12. При класирания на паралимпийски
игри всеки спортист може да получи парична
награда:
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1. в индивидуалните спортове в индивидуалните дисциплини – до 100 % от максималния размер;
2. в индивидуалните олимпийски спортове при дисциплини, в които участват двама
и повече спортисти (щафети, многоместни
лодки, ансамбли, групови формации и други) – до 55 % от максималния размер;
3. в индивидуалните неолимпийски спортове при дисциплини, в които участват двама
и повече спортисти (щафети, многоместни
лодки, ансамбли, групови формации и други) – до 30 % от максималния размер;
4. при колективните спортове наградата
на всеки спортист от отбора се определя,
както следва:
а) за 70 % от състава на отбора – до 55 %
от максималния размер;
б) за 30 % от състава на отбора – до 15 %
от максималния размер.
Чл. 13. (1) При класирания на световни
и европейски първенства за паралимпийски
спортове всеки спортист може да получи
парична награда:
1. в индивидуалните спортове в индивидуалните дисциплини – до 100 % от максималния размер;
2. в индивидуалните спортове при олимпийски дисциплини, в които участват двама
и повече спортисти (щафети, многоместни
лодки, ансамбли, формации и други) – до
80 % от максималния размер;
3. в индивидуалните спортове при неолимпийски дисциплини, в които участват двама
и повече спортисти (щафети, многоместни
лодки, ансамбли, формации и други) – до
45 % от максималния размер;
4. при колективните олимпийски спортове
наградата на всеки спортист от отбора се
определя, както следва:
а) за 70 % от състава на отбора – до 80 %
от максималния размер;
б) за 30 % от състава на отбора – до 20 %
от максималния размер;
5. при колективните неолимпийски спортове наградата на всеки спортист от отбора
се определя, както следва:
а) за 70 % от състава на отбора – до 45 %
от максималния размер;
б) за 30 % от състава на отбора – до 15 %
от максималния размер.
(2) Спортист, който има повече от едно
класиране на световни и европейски първенс т ва в ол и м п и йск и и неол и м п и йск и
дисциплини, може да получи пълния размер
на наградата за най-доброто класиране, определена съгласно ал. 1, и 10 % от наградата
за всяко следващо класиране, определена
съгласно ал. 1.
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Раздел II
Треньори и длъжностни лица
Чл. 14. (1) Размерът на средствата за паричните награди на треньори и длъжностни
лица се определя, както следва:
1. за класирания в индивидуалните олимпийски спортове в индивидуалните дисциплини:
а) 80 % от размера на наградата на спортиста – при спортисти с едно класиране в
едно състезание;
б) 80 % от размера на най-високата награда
и 40 % от размера на всяка следваща награда
на спортиста – при класиране на един спортист
в повече от една дисциплина;
в) 80 % от размера на наградите на всеки
един спортист – при повече от едно класиране
в едно състезание, постигнато от различни
спортисти;
2. за класирания в индивидуалните не
олимпийски спортове в индивидуалните дисциплини – 80 % от размера на най-високата
награда на спортист и 40 % от размера на
всяка следваща награда на спортист независимо от броя на спортистите, постигнали
класиранията;
3. за класирания в индивидуалните спортове
при дисциплини, в които участват двама и повече спортисти (щафети, многоместни лодки,
ансамбли, групови формации и други), както
и за класирания в колективните спортове:
а) 45 % от общата сума от наградите на
спортистите – при дисциплини, в които участват двама спортисти;
б) 35 % от общата су ма от наградите
на спортистите – при дисциплини, в които
участват повече от двама спортисти, и при
колективните спортове.
(2) Размерът на средствата за награди на
треньори е не по-малко от 70 % от общата
сума, определена за награди на треньори и
длъжностни лица по ал. 1.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА НАГРАЖДАВАНЕ
Чл. 15. (1) За награждаване по чл. 2 могат да бъдат предлагани лица по чл. 1, взели
участие в състезанията по приложението,
които са включени в спортния календар на
международната спортна организация, в която
членува съответната лицензирана спортна
федерация.
(2) За награждаване по чл. 2 могат да бъдат предлагани лица по чл. 1, взели участие
в световни и европейски първенства и игри
по приложението, провеждани от Международния паралимпийски комитет и от Международния комитет за спорт за глухите, за
спортове и дисциплини, които са включени
в програмата на паралимпийските игри на
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Меж дународни я паралимпийск и комитет,
или спортове, признати от Международния
паралимпийски комитет.
Чл. 16. Предложението за награждаване
по чл. 2, ал. 2 се прави въз основа на взето
решение на управителния съвет на лицензираната спортна федерация.
Чл. 17. (1) Предложенията на спортните
федерации за награждаване по чл. 2, ал. 2
се изготвят по образец, утвърден със заповед
от министъра на младежта и спорта, и към
тях се прилагат:
1. за верено о т федера ц и я та коп ие на
предложението на треньорския състав до
управителния съвет на съответната спортна
федерация за вземане на решение за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни
лица;
2. заверено от федерацията копие на протокола от заседанието на управителния съвет
на съответната спортна федерация, на което
е взето решение за предложение за награждаване и за определяне на размера на наградите
за спортисти, треньори и длъжностни лица;
3. удостоверения за банковите сметки на
лицата, предложени за награждаване, издадени от съответната банка;
4. заверени о т федера ц и я та коп и я на
официалните протоколи на международната
спортна организация за:
а) общия брой държави, участвали в състезанието;
б) общия брой участници по дисциплини
или категории;
в) крайното к ласиране по дисциплини
или категории;
5. електронен носител с попълнена информация относно лицата, предложени за
награждаване, по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта;
6. посочен адрес на интернет страницата
на съответната международна спортна организация, в който са публикувани протоколите
от съответното състезание.
(2) Обработването на лични данни от
спортните федерации за целите на награждаването се извършва при спазване на Закона
за защита на личните данни и Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
и на Съвета от 27 април 2016 г. относно
защитата на физическите лица във връзка
с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/EО (OB, L 119,
4.05.2016).
Чл. 18. В рамките на едно състезание
по чл. 2, ал. 1 лице по чл. 1 може да бъде
наградено за участието си в само едно от
трите качества: спортист, треньор или длъжностно лице.
Чл. 19. Не се награ ж дават с парични
награди:
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1. спортисти, треньори и длъжностни лица,
за които не са представени документите по
чл. 17, ал. 1;
2. спортисти, участвали в състезания, чийто
ранг е различен от посочения в чл. 2, ал. 1 и/
или не отговарят на изискванията на чл. 15;
3. отборни класирания на спортисти в индивидуалните спортове, когато не са включени
като дисциплина в програмата на олимпийските игри;
4. спортисти, постигнали класирания в
спортове, които имат демонстративен или
конкурсен характер;
5. спортисти, постигнали класирания на
клубни световни или европейски първенства;
6. спортисти, постигнали призови класирания на последно и предпоследно място;
7. спортисти, постигнали призови класирания с по-малко от две победи в индивидуални дисциплини или категории и формации
с елиминация.
Чл. 20. Министърът на младежта и спорта
може да отхвърли предложението на лицензираната спортна федерация при наличие на
обстоятелство по чл. 19, както и когато:
1. лицензираната спортна федерация няма
сключен договор с Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане по
програмите в областта на спорта за високи
постижения за срок не по-кратък от една
година, действащ в годината на провеждане
на състезанието;
2. протоколите за класиранията в състезанието не са публикувани на официалната
интернет страница на съответната международна спортна организация.
Чл. 21. (1) Не подлежат на разглеждане
предложенията на лицензираните спортни
федерации след полу чена информация за
нарушение на антидопинговите правила по
чл. 90, ал. 4 от ЗФВС, извършено от лице,
предложено за награждаване.
(2) Не се награждават спортисти, треньори
и длъжностни лица, пряко свързани с тяхната
подготовка, в случай на наложено наказание
за нарушение на антидопинговите правила по
чл. 90, ал. 4 от ЗФВС.
(3) Спортист, на когото е наложено наказание за нарушение на антидопинговите
правила по чл. 90, ал. 4 от ЗФВС, както и
треньорите и длъжностните лица, които са
наградени за постигнатото от този спортист
класиране, възстановяват изплатените след
датата на вземане на положителната проба
парични награди. Спортната федерация, картотекирала спортиста, е солидарно отговорна
със спортиста, треньора и длъжностното лице
за връщането на осигурените с публични
средства награди.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
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ВЕСТНИК

1. „Дефлимпикс“ е международно спортно
състезание за хора с увреден слух, организирано от Международния комитет за спорт за
глухите.
2. „Длъжностни лица“ са: лекари, кинезитерапевти, маса ж исти, специа листи по
научно-приложна дейност, треньори по физическа кондиция, хореографи, оръжейници,
ваксмайстори, психолози, статистици и спаринг партньори.
3. „Олимпийски спортове и дисциплини“
са тези, които са включени в програмата на
Олимпийските игри, провеждани под ръководството на Международния олимпийски комитет.
4. „Призови класирания“ са класиранията на местата и в състезанията, посочени в
приложението.
5. „Треньори“ са треньорските кадри по
чл. 97, ал. 3 от ЗФВС, които отговарят на
изискванията на Наредба № 1 от 2019 г. за
треньорските кадри (ДВ, бр. 13 от 2019 г.).
§ 2. Предложения от лицензирани спортни
федерации, които са внесени в Министерството
на младежта и спорта след годината на провеждане на състезанието, не се разглеждат.
§ 3. Паричните награди се изплащат от
бюджета на Министерството на младежта и
спорта в български левове. Те се изплащат
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през календарната година, през която е проведено състезанието, а ако поради недостиг на
бюджетни средства това е невъзможно – през
следващата календарна година.
§ 4. В случаите, когато е извършено последващо официално пренареждане на класирането
в олимпийски игри, световни и/или европейски
първенства и аналогични първенства и игри
за хора с увреждания, в резултат на което
на спортист бъде признато призово класиране, удостоверено с акт на компетентната
международна спортна организация и/или
Българския олимпийски комитет, спортистът,
както и треньорите и длъжностните лица,
пряко свързани с подготовката му, могат да
получат парична награда в размер, определен
съгласно акта, уреждащ условията и реда за
награждаване, който е бил в сила към датата
на провеждане на състезанието.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 135, ал. 2 във връзка с чл. 8, т. 18 от Закона
за физическото възпитание и спорта.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красен Кралев
Приложение
към чл. 2, ал. 1, чл. 4, ал. 1
и 2, чл. 15 и § 1, т. 4

1. Олимпийски игри
Класиране

Размер в левове

I
място
250 000

III
място

IV
място

V
място

VI
място

200 000
150 000
40 000
30 000
20 000
2. Световни първенства за мъже и жени

Класиране
Олимпийски спортове
размер в левове

II
място

VII
място
15 000

VIII
място
10 000

І
място

ІІ
място

ІІІ
място

ІV
Място

V
място

VІ
място

VІІ
място

VІІІ
място

50 000

35 000

25 000

15 000

10 000

8 000

6 000

5 000

–

Неолимпийски
спортове – размер в левове

9 000
7 000
5 000
3. Европейски първенства за мъже и жени

Класиране

І
място

ІІ
място

ІІІ
място

ІV
място

V
място

VІ
място

Олимпийски спортове – размер в левове

20 000

10 000

8 000

5 000

4 000

3 000

Неолимпийски спортове – размер в левове 7 000
5 000
3 000
4. Младежки олимпийски игри
Класиране в спортовете,
І
включени в програмата на място
игрите
Размер в левове

10 000

ІІ
място

ІІІ
място

ІV
място

V
място

VІ
място

VІІ
място

VІІІ
място

8 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000
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5. Световни студентски игри
Класиране в спортовете, включени в програмата на игрите

І
място

ІІ
място

ІІІ
място

6 000

4 000

2 000

Размер в левове
6. Паралимпийски игри
Класиране

I
място

Размер в левове

50 000

II
място
35 000

III
място
25 000

IV
място

V
място

15 000

VI
място

10 000

8 000

VII
място
6 000

VIII
място
5 000

7. Световни първенства за паралимпийски спортове – мъже и жени
Класиране

І
място

ІІ
място

ІІІ
място

ІV
място

V
място

VІ
място

VІІ
място

VІІІ
място

Олимпийски спортове –
размер в левове

32 000

23 000

16 000

10 000

6 000

5 000

4 000

3 000

Неолимпийски спортове – размер в левове

3 500

3 000

2 000

8. Европейски първенства за паралимпийски спортове – мъже и жени
Класиране

І
място

ІІ
място

ІІІ
място

ІV
място

V
място

VІ
място

Олимпийски спортове – размер в левове

13 000

6 000

5 000

3 000

2 500

2 000

Неолимпийски спортове – размер в левове

3 000

2 000

1 000

9. Дефлимпикс
Класиране

І
място

ІІ
място

ІІІ
място

ІV
място

V
място

VІ
място

VІІ
място

VІІІ
място

Олимпийски спортове – размер в левове

32 000

23 000

16 000

10 000

6 000

5 000

4 000

3 000

Неолимпийски спортове – размер в левове

5 000

4 000

3 000

10. Световни първенства за спортисти с увреден слух – мъже и жени
Класиране

І
място

ІІ
място

ІІІ
място

ІV
място

V
място

VІ
място

VІІ
място

VІІІ
място

Олимпийски спортове – размер в левове

20 000

14 000

10 000

6 000

4 000

3 000

2 500

2 000

Неолимпийски спортове – размер в левове

3 500

2 500

2 000

11. Европейски първенства за спортисти с увреден слух – мъже и жени
Класиране

І
място

ІІ
място

ІІІ
място

ІV
място

V
място

VІ
място

Олимпийски спортове – размер в левове

8 000

4 000

3 000

2 000

1 500

1 000

Неолимпийски спортове – размер в левове

3 000

2 000

1 000

8402
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НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
НАРЕДБА № 12
от 24 октомври 2019 г.

за приемане на фармако-терапевтично ръководство по неонатология
Член единствен. С тази наредба се приема
фармако-терапевтично ръководство по неонатология съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен
вестник“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

§ 2. Тази наредба се приема на основание
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази
наредба се дават от Националния съвет по
цени и реимбу рсиране на лекарствените
продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти съгласно Протокол
№ 355 от 24.10.2019 г.
Председател:
Николай Данчев
8317

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № РД-05-112
от 30 октомври 2019 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое
заседание, проведено на 30.10.2019 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Златица, област
София.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 377/2019 г. е предоставила на Съвета за електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Златица. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а от
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
един конкурс, като честотата, за която взема настоящото решение, е посочена в приложението
към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 90.4 MHz за
гр. Златица.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда
и условия за нейното развитие на регионално
ниво, слушателската аудитория в региона да
получи достъп до нова българска радиопрограма
и потребителите да имат алтернативен избор,
което е предпоставка за високо качество на
предлаганата услуга, програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран доставчик
на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с
настоящото решение конкурс, следва да бъде
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Златица.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и

телевизията и с Решение на КРС № 377 от 2019 г.
Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил – за аудитория от 20
до 45 години, разпространявана чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Златица, за честотно назначение с технически параметри, посочени в приложението от
настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 26 февруари 2020 г., София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, от 10,30 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 20 до
21 януари 2020 г., включително, на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 27 до
28 ноември 2019 г., включително, на адрес – София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, стая
606б (каса), от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решен ие т о под леж и на обж а л ва не п ред
Административния съд – София област, чрез
Съвета за електронни медии в 14-дневен срок
от узнаването му.
Председател:
С. Владимирова
Приложение
Честота:
Адрес, населено място: 	

90.4 MHz
гр. Златица, област
София
Адрес, точка на излъчване: 	 в административн и т е г ра н и ц и на
населеното място
Географски координати:
Северна ширина 	
42N42 50
Географски координати:
Източна дължина 	
24E08 21
Надморска височина на
кота терен: 	
683 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя: 	
до 100 W
Максимално ефективно
излъчена мощност: 	
до 200 W
Максимална ефективна
височина на АФС: 	
до 800 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП: 	
54 dB (μV/m)
8484
РЕШЕНИЕ № РД-05-113
от 30 октомври 2019 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое
заседание, проведено на 30.10.2019 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Трявна, област
Габрово.
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След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 378 от 2019 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Трявна. Към решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а от
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
един конкурс, като честотата, за която взема настоящото решение, е посочена в приложението
към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 91.5 MHz за
гр. Трявна.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда
и условия за нейното развитие на регионално
ниво, слушателската аудитория в региона да
получи достъп до нова българска радиопрограма
и потребителите да имат алтернативен избор,
което е предпоставка за високо качество на
предлаганата услуга, програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран доставчик
на радиоуслуги (радиоо ператор) в обявения с
настоящото решение конкурс, следва да бъде
със специализиран профил, предназначена за
аудитория до 30 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Трявна.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията и с Решение на КРС № 378 от 2019 г.
Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория до 30 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Трявна, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 26 февруари 2020 г., София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, от 10,30 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 20 до
21 януари 2020 г., включително, на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.

ВЕСТНИК
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Конкурсните книжа се закупуват от 27 до
28 ноември 2019 г., включително, на адрес – София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, стая
606б (каса), от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решен ие т о под леж и на обж а л ва не п ред
Административния съд – София област, чрез
Съвета за електронни медии в 14-дневен срок
от узнаването му.
Председател:
С. Владимирова
Приложение
Честота: 	
91.5 MHz
Адрес, населено място: 	
гр. Трявна, област
Габрово
Адрес, точка на излъчване: 	х-л „Престолът на
Мария“
Географски координати:
Северна ширина 	
42N53 03
Географски координати:
Източна дължина 	
25E31 01
Надморска височина на
кота терен: 	
525 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя: 	
до 80 W
Максимално ефективно
излъчена мощност: 	
до 100 W
Максимална ефективна
височина на АФС: 	
до 800 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП: 	
54 dB (μV/m)
8485
РЕШЕНИЕ № РД-05-114
от 30 октомври 2019 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое
заседание, проведено на 30.10.2019 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Карлово, област
Пловдив.
След отправено запитване Комисията за регулиране на съобщенията със свое Решение № 379
от 2019 г. е предоставила на Съвета за електронни
медии актуална информация относно свободните
радиочестоти за гр. Карлово. Към решението е
приложен и проект на разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна
мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване,
и приложение, съдържащо съответните техничес
ки параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а от
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
един конкурс, като честотата, за която взема настоящото решение, е посочена в приложението
към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 107.8 MHz за
гр. Карлово.
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Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда
и условия за нейното развитие на регионално
ниво, слушателската аудитория в региона да
получи достъп до нова българска радиопрограма
и потребителите да имат алтернативен избор,
което е предпоставка за високо качество на
предлаганата услуга, програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран доставчик
на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с
настоящото решение конкурс, следва да бъде
със специализиран профил, предназначена за
аудитория до 30 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Карлово.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията и с Решение на КРС № 379 от 2019 г.
Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория до 30 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Карлово, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 26 февруари 2020 г., София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, от 10,30 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 20 до
21 януари 2020 г., включително, на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 27 до
28 ноември 2019 г., включително, на адрес – гр. София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, ст. 606б
(каса), от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решен ие т о под леж и на о бж а л ва не п р ед
Административния съд – София област, чрез
Съвета за електронни медии в 14-дневен срок
от узнаването му.

ВЕСТНИК
Максимална мощност на
изхода на предавателя: 	
Максимално ефективно
излъчена мощност: 	
Максимална ефективна
височина на АФС: 	
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП: 	
8486

до 100 W
до 230 W
до 800 m
54 dB (μV/m)

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-27
от 17 октомври 2019 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Аламовци, с. Долен,
с. Ерма река, с. Кушла, с. Старцево и с. Пресока,
с. Страшимир, с. Цацаровци, община Златоград,
област Смолян.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „Геобилд Инженеринг“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-91 от 17.11.2016 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Смолян, Община Златоград и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
4. На основание чл. 35, ал. 3 ЗКИР заповедта
да бъде обнародвана в „Държавен вестник“ и разгласена чрез средствата за масово осведомяване,
включително чрез два централни всекидневника,
и да се обяви на подходящи места с публичен
достъп в сградите на Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян, Община Златоград
и съответните кметства.
5. Заповедта да се връчи на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Смолян, а
копие от нея на изпълнителя.

Председател:
С. Владимирова
Приложение
Честота: 	
107.8 MHz
Адрес, населено място: 	
гр. Карлово, област
Пловдив
Адрес, точка на излъчване: в административн и т е г ра н и ц и на
населеното място
Географски координати:
Северна ширина 	
42N38 33
Географски координати:
Източна дължина 	
24E48 19
Надморска височина на
кота терен: 	
450 m
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8374

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-16-28
от 17 октомври 2019 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните
територии в землището на гр. Хисаря, община
Хисаря, област Пловдив.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадаст
ралните регистри, е „Каруел“ – ООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед

С Т Р.
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№ РД-15-15 от 23.02.2010 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пловдив, и Община Хисаря.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
4. На основание чл. 35, ал. 3 ЗКИР заповедта
да бъде обнародвана в „Държавен вестник“ и разгласена чрез средствата за масово осведомяване,
включително чрез два централни всекидневника, и
да се обяви на подходящи места с публичен достъп
в сградите на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Пловдив, и Община Хисаря.
5. Заповедта да се връчи на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Пловдив, а
копие от нея на изпълнителя.

8375

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-16-29
от 17 октомври 2019 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните
територии в землищата на с. Ботево, с. Въртоп,
с. Гайтанци, гр. Дунавци, с. Жеглица, с. Ивановци, с. Цар Симеоново, община Видин, област
Видин.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Консултантска агенция
Модекс“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № 201 от 14.05.2001 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Видин, Община Видин и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
4. На основание чл. 35, ал. 3 ЗКИР заповедта
да бъде обнародвана в „Държавен вестник“ и разгласена чрез средствата за масово осведомяване,
включително чрез два централни всекидневника,
и да се обяви на подходящи места с публичен
достъп в сградите на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, Община Видин и
съответните кметства.
5. Заповедта да се връчи на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, а копие
от нея на изпълнителя.

8376

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-16-30
от 17 октомври 2019 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Бело поле и с. Роглец,
с. Динково, с. Дреновец, с. Тополовец, с. Гюргич,
с. Дражинци, с. Плешивец, с. Ружинци, с. Черно
поле, община Ружинци, област Видин.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „Глобал Гео“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-21 от 28.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Видин, Община Ружинци и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
4. На основание чл. 35, ал. 3 ЗКИР заповедта
да бъде обнародвана в „Държавен вестник“ и разгласена чрез средствата за масово осведомяване,
включително чрез два централни всекидневника,
и да се обяви на подходящи места с публичен
достъп в сградите на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, Община Ружинци
и съответните кметства.
5. Заповедта да се връчи на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, а копие
от нея на изпълнителя.

8377

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-16-31
от 18 октомври 2019 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните
територии в землищата на с. Асеновец, с. Баня,
с. Брястово, с. Богданово, с. Бял кладенец, с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадаст
ралните регистри, е „ИГЕО“ – ООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД15-32 от 12.04.2010 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Сливен, Община Нова Загора и
съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
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4. На основание чл. 35, ал. 3 ЗКИР заповедта
да бъде обнародвана в „Държавен вестник“ и разгласена чрез средствата за масово осведомяване,
включително чрез два централни всекидневника,
и да се обяви на подходящи места с публичен
достъп в сградите на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Сливен, Община Нова
Загора и съответните кметства.
5. Заповедта да се връчи на Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен, а копие
от нея на изпълнителя.

8380

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-16-32
от 18 октомври 2019 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните
територии в землищата на с. Бистренци, с. Босилковци, с. Ботров, с. Дряновец, с. Копривец, с. Лом
Черковна, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Пет
кладенци, с. Стърмен, община Бяла, област Русе.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Консултантска агенция
Аргус“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № 931 от 25.09.2001 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Русе, Община Бяла и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
4. На основание чл. 35, ал. 3 ЗКИР заповедта
да бъде обнародвана в „Държавен вестник“ и разгласена чрез средствата за масово осведомяване,
включително чрез два централни всекидневника,
и да се обяви на подходящи места с публичен
достъп в сградите на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Русе, Община Бяла и
съответните кметства.
5. Заповедта да се връчи на Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе, а копие
от нея на изпълнителя.

8381

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-16-33
от 18 октомври 2019 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Синаговци, с. Слана
бара, с. Търняне, с. Гомотарци, с. Капитановци,
с. Кошава, с. Сланотрън, община Видин, област
Видин.

ВЕСТНИК
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1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадаст
ралните регистри, е „Геобиб“ – ООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ 300-2-284 от 18.09.2002 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Видин, Община Видин и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
4. На основание чл. 35, ал. 3 ЗКИР заповедта
да бъде обнародвана в „Държавен вестник“ и разгласена чрез средствата за масово осведомяване,
включително чрез два централни всекидневника,
и да се обяви на подходящи места с публичен
достъп в сградите на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, Община Видин и
съответните кметства.
5. Заповедта да се връчи на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, а копие
от нея на изпълнителя.

8382

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-16-34
от 18 октомври 2019 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните
територии в землищата на с. Батошево, с. Карамичевци и с. Кастел, с. Градище, с. Душево,
с. Душевски колиби и с. Корията, с. Ряховците,
с. Шумата и с. Енев рът, община Севлиево, област
Габрово – без териториите, за които кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Габрово.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадаст
ралните регистри, е „Сървей Груп“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-4 от 23.02.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Габрово, Община Севлиево и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
4. На основание чл. 35, ал. 3 ЗКИР заповедта
да бъде обнародвана в „Държавен вестник“ и разгласена чрез средствата за масово осведомяване,
включително чрез два централни всекидневника,
и да се обяви на подходящи места с публичен
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достъп в сградите на Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово, Община Севлиево
и съответните кметства.
5. Заповедта да се връчи на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Габрово, а
копие от нея на изпълнителя.

8383

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-16-35
от 18 октомври 2019 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните
територии в землищата на с. Бижовци, с. Войниците, с. Долни Томчевци, с. Кръстеняците,
с. Недялковци, с. Околиите, с. Рачовци, с. Скорците, с. Стайновци и с. Тодореците; с. Енчовци,
с. Бърдарите, с. Горни Маренци, с. Горни Радковци, с. Долни Маренци, с. Долни Радковци,
с. Киселковци, с. Маруцековци, с. Носеите и
с. Радино; гр. Плачковци, с. Горни Цоневци, с. Йововци, с. Ножерите и с. Сечен камък; с. Престой,
с. Дървари, с. Милевци, с. Могилите, с. Ошаните,
с. Ябълковци и с. Явор; с. Радевци, с. Брежниците, с. Донкино, с. Драгневци и с. Колю Ганев;
с. Фъревци, с. Велково, с. Коевци, с. Миховци,
с. Никачковци, с. Павлевци, с. Побък, с. Попгергевци, с. Стражата и с. Стръмци, община Трявна,
област Габрово – без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са
одобрени със заповеди на началника на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Габрово.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадаст
ралните регистри, е СД „Геоид-93 – Колев и сие“,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 858 от 25.09.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Габрово, Община Трявна и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
4. На основание чл. 35, ал. 3 ЗКИР заповедта
да бъде обнародвана в „Държавен вестник“ и разгласена чрез средствата за масово осведомяване,
включително чрез два централни всекидневника,
и да се обяви на подходящи места с публичен
достъп в сградите на Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово, Община Трявна
и съответните кметства.
5. Заповедта да се връчи на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Габрово, а
копие от нея на изпълнителя.

8384

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № КД-14-28
от 18 октомври 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-86293/1.10.2019 г.
на СГКК – Бургас, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Равнец, ЕКАТТЕ
61145, община Бургас, одобрени със Заповед
№ РД-18-139 от 24.07.2017 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 61145.8.72:
площ: 919 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.302:
площ: 1560 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.303:
площ: 1708 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.304:
площ: 490 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.305:
площ: 1036 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61145.13.76:
площ: 61 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61145.13.77:
площ: 916 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61145.13.78:
площ: 3661 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61145.13.79:
площ: 155 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61145.14.172:
площ: 1239 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61145.14.173:
площ: 1037 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61145.14.174:
площ: 967 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 61145.14.175:
площ: 95 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61145.16.76:
площ: 116 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61145.16.77:
площ: 309 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61145.59.32:
площ: 560 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61145.888.9902:
площ: 1 348 499 кв. м, за друг вид застрояване,
няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 61145.5.32:
нива, собственост на Тотьо Иванов Иванов,
площ преди промяната: 3399 кв. м, площ след
промяната: 3310 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.5.33:
нива, собственост на Ангел Петков Генчев, площ
преди промяната: 7329 кв. м, площ след промяната: 6092 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.5.65:
нива, собственост на Паскал Гетов Диков, Станка
Димова Гетова Монтандон-Жира, Катя Димова Гетова-Тимчева, площ преди промяната: 1700 кв. м,
площ след промяната: 1394 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.5.71:
нива, собственост на кметство с. Равнец, площ
преди промяната: 1496 кв. м, площ след промяната: 1485 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.5.72: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на кметство с. Равнец, площ преди промяната: 552 кв. м, площ след промяната: 507 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.5.78:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Равнец, площ преди
промяната: 6672 кв. м, площ след промяната:
6500 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.5.84:
нива, собственост на Димитър Стоянов Павлов,
площ преди промяната: 3250 кв. м, площ след
промяната: 3184 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.5.146:
отводнителен канал, собственост на кметство
с. Равнец, площ преди промяната: 11 485 кв. м,
площ след промяната: 11 492 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.5.148:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Равнец, площ преди
промяната: 819 кв. м, площ след промяната:
818 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.5.185:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Бургас, площ преди промяната: 1258 кв. м, площ
след промяната: 1239 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61145.5.321:
нива, собственост на Беньо Тотев Иванов, площ
преди промяната: 3299 кв. м, площ след промяната: 3147 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.5.322:
нива, собственост на Жеко Тотев Иванов, площ
преди промяната: 3328 кв. м, площ след промяната: 3085 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.8.20:
нива, собственост на Трендафил Костадинов
Димитров, Милкан Костадинов Димитров, Анас
тасия Костадинова Николова, Ганчо Георгиев
Димитров, площ преди промяната: 4097 кв. м,
площ след промяната: 1285 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.8.29:
пасище, собственост на кметство с. Равнец,
площ преди промяната: 1344 кв. м, площ след
промяната: 1148 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.8.32:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Равнец, площ преди
промяната: 1011 кв. м, площ след промяната:
743 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.1:
нива, собственост на Колю Киряков Костадинов,
площ преди промяната: 4998 кв. м, площ след
промяната: 4432 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.3:
нива, собственост на Пенка Калчева Стоева,
площ преди промяната: 4401 кв. м, площ след
промяната: 3847 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.6: нива,
собственост на Дженка Велчева Димова, Марийка
Станева Хаджиатанасова, Валя Апостолова Бобойчева, Петко Апостолов Димов, Рада Петкова
Атанасова, Вълка Генчева Станева, Надя Станева
Невенова, площ преди промяната: 5019 кв. м,
площ след промяната: 4558 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.66:
нива, собственост на Мария Матева Петрова,
Ганка Петрова Буриева, площ преди промяната:
1118 кв. м, площ след промяната: 968 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.67: за
друг вид застрояване, собственост на Община
Бургас, площ преди промяната: 1000 кв. м, площ
след промяната: 837 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.69:
нива, собственост на Иван Златанов Стоев, Костадин Калчев Вълчев, Пенка Калчева Стоева,
Стою Златанов Стоев, Румяна Златанова Кокинова, площ преди промяната: 1566 кв. м, площ
след промяната: 1440 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.70:
нива, собственост на Димо Димов Добрев, площ
преди промяната: 883 кв. м, площ след промяната: 803 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.80:
пасище, собственост на кметство с. Равнец,
площ преди промяната: 5041 кв. м, площ след
промяната: 714 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.83:
пасище, собственост на кметство с. Равнец, площ
преди промяната: 5693 кв. м, площ след промяната: 3407 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61145.9.85:
пасище, собственост на кметство с. Равнец, площ
преди промяната: 4184 кв. м, площ след промяната: 4154 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.88:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Равнец, площ преди
промяната: 9977 кв. м, площ след промяната:
5113 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.89:
пасище, собственост на кметство с. Равнец, площ
преди промяната: 1011 кв. м, площ след промяната: 1014 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.281: за
друг вид водно течение, съоръжение, собственост
на кметство с. Равнец, площ преди промяната:
26 849 кв. м, площ след промяната: 23 681 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.283: за
местен път, собственост на кметство с. Равнец,
площ преди промяната: 1827 кв. м, площ след
промяната: 1732 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.284:
изоставена орна земя, собственост на кметство
с. Равнец, площ преди промяната: 427 кв. м, площ
след промяната: 291 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.290: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на кметство с. Равнец, площ преди промяната:
34 010 кв. м, площ след промяната: 33 146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.13.23:
нива, собственост на Николай Колев Колев,
площ преди промяната: 2505 кв. м, площ след
промяната: 2493 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.13.24:
нива, собственост на Иванка Иванова Димова,
Дончо Иванов Петров, площ преди промяната:
1713 кв. м, площ след промяната: 743 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.13.31:
нива, собственост на Вълкан Радев Радев, площ
преди промяната: 1209 кв. м, площ след промяната: 1208 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.13.32:
нива, собственост на Иван Грозев Атанасов,
площ преди промяната: 2769 кв. м, площ след
промяната: 2769 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.13.34: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на кметство с. Равнец, площ преди промяната:
18 078 кв. м, площ след промяната: 16 377 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.13.37:
дере, собственост на кметство с. Равнец, площ
преди промяната: 23 654 кв. м, площ след промяната: 23 652 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.13.43:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Равнец, площ преди
промяната: 4050 кв. м, площ след промяната:
3246 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.14.20:
нива, собственост на Стайко Колев Димов, площ
преди промяната: 2399 кв. м, площ след промяната: 2302 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.14.26:
нива, собственост на Никола Георгиев Донски,
ТД „Севан“ – ООД, площ преди промяната:
26 773 кв. м, площ след промяната: 26 448 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61145.14.46:
нива, собственост на Параскева Пенева Добрева,
площ преди промяната: 19 509 кв. м, площ след
промяната: 19 309 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.14.47:
нива, собственост на ТД „Севан“ – ООД, площ
преди промяната: 10 001 кв. м, площ след промяната: 9697 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.14.48:
нива, собственост на ТД „Севан“ – ООД, площ
преди промяната: 29 995 кв. м, площ след промяната: 29 712 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.14.49:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Равнец, площ преди
промяната: 4776 кв. м, площ след промяната:
4614 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.14.65:
нива, собственост на кметство с. Равнец, площ
преди промяната: 904 кв. м, площ след промяната: 625 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.14.66:
нива, собственост на кметство с. Равнец, площ
преди промяната: 1940 кв. м, площ след промяната: 444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.14.68:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Бургас, площ преди промяната: 7946 кв. м, площ
след промяната: 7595 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.14.149:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Равнец, площ преди
промяната: 4286 кв. м, площ след промяната:
4108 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.14.251:
нива, собственост на Петко Димов Пепеляшев,
Калин Брайков Брайков, площ преди промяната:
2400 кв. м, площ след промяната: 2376 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.15.26:
нива, собственост на кметство с. Равнец, площ
преди промяната: 21 522 кв. м, площ след промяната: 21 359 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.15.27:
лозе, собственост на Димо Калчев Илиев, площ
преди промяната: 1221 кв. м, площ след промяната: 1222 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.15.28:
нива, собственост на кметство с. Равнец, площ
преди промяната: 6201 кв. м, площ след промяната: 6104 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.15.75: за
местен път, собственост на кметство с. Равнец,
площ преди промяната: 10 494 кв. м, площ след
промяната: 10 497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.15.740:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Бургас, площ преди промяната: 248 кв. м, площ
след промяната: 228 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.16.1:
нива, собственост на Желязко Вангелов Дулев,
площ преди промяната: 1177 кв. м, площ след
промяната: 1152 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.16.4:
нива, собственост на Иван Христов Царев, площ
преди промяната: 3732 кв. м, площ след промяната: 3087 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61145.16.9:
нива, собственост на ТД „Севан“ – ООД, площ
преди промяната: 3231 кв. м, площ след промяната: 3215 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.16.10:
нива, собственост на ТД „Севан“ – ООД, Недка
Велева Пехливанова, Димитър Велев Маджаров, Мара Атанасова Зарбова, Гана Атанасова
Петрова, Христина Милева Маджарова, Ганка
Милева Дерменджиева, Райна Милева Маджарова-Ципищук, Иван Петров Петров, Александър
Атанасов Зарбов, Петранка Атанасова Зарбова,
площ преди промяната: 5477 кв. м, площ след
промяната: 4735 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.16.11:
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, Иван Димитров Ненов, площ преди промяната: 5395 кв. м,
площ след промяната: 3830 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.16.13:
н и ва, собс т венос т на „С.И.Г.“ – ООД, „С еван“ – ООД, Ангел Танев Иванов, площ преди
промяната: 2203 кв. м, площ след промяната:
735 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.16.14:
н и ва, собс т венос т на „С.И.Г.“ – ООД, „С еван“ – ООД, Ангел Танев Иванов, площ преди
промяната: 3704 кв. м, площ след промяната:
1347 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.16.27:
нива, собственост на Ивана Трифонова Пехливанова, площ преди промяната: 900 кв. м, площ
след промяната: 876 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.16.30:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Равнец, площ преди
промяната: 13 668 кв. м, площ след промяната:
10 970 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.16.47:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Равнец, площ преди
промяната: 916 кв. м, площ след промяната:
648 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.16.161:
нива, собственост на кметство с. Равнец, площ
преди промяната: 1907 кв. м, площ след промяната: 1785 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61145.46.12:
пасище, собственост на кметство с. Равнец, площ
преди промяната: 1130 кв. м, площ след промяната: 284 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 61145.5.70:
площ: 898 кв. м, нива, собственост на Руска
Павлова Стоянова;
поземлен имот с идентификатор 61145.8.22:
площ: 1941 кв. м, нива, собственост на Пенка Калчева Брайкова, Брайко Калчев Брайков, Цвятко
Брайков Вълканов, Слава Христова Вълканова,
Иванка Брайкова Недева, Марийка Брайкова
Панчева, Донка Брайкова Минчева;
поземлен имот с идентификатор 61145.8.24:
площ: 1600 кв. м, нива, собственост на Димитър
Стойчев Димитров;
поземлен имот с идентификатор 61145.8.56:
площ: 817 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Пенка Калчева Брайкова, Брайко
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Калчев Брайков, Цвятко Брайков Вълканов, Слава
Христова Вълканова, Иванка Брайкова Недева,
Марийка Брайкова Панчева, Донка Брайкова
Минчева;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.68: площ:
6890 кв. м, нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.71:
площ: 798 кв. м, нива, собственост на Иван Танев
Коларов, Величка Танева Момекова;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.72:
площ: 451 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.73:
площ: 6505 кв. м, друг вид трайно насаждение,
собственост на кметство с. Равнец;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.74:
площ: 3166 кв. м, нива, собственост на Петко
Атанасов Кочанов;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.75:
площ: 1906 кв. м, нива, собственост на Стойка
Колева Желева;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.78:
площ: 2100 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Зафирка Андонова Коларова;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.169:
площ: 2100 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Станка Донева Минчева;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.265:
площ: 2237 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Дина Георгиева Герова;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.266:
площ: 2000 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Андон Монев Андонов, Георги Монев
Андонов;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.267:
площ: 1600 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Иринка Донева Стойкова;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.285:
площ: 8325 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на „Водно
стопанство“ – ЕАД, Бургас;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.286:
площ: 1426 кв. м, нива, собственост на кметство
с. Равнец;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.287:
площ: 417 кв. м, за стопански двор, ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 61145.9.9902:
площ: 80 190 кв. м, за друг вид застрояване, ФНМ;
поземлен имот с идентификатор 61145.13.25:
площ: 999 кв. м, нива, собственост на Иванка
Иванова Димова, Дончо Иванов Петров;
поземлен имот с идентификатор 61145.13.26:
площ: 2247 кв. м, нива, собственост на Анна
Стоянова Петкова, Росен Петков Петков;
поземлен имот с идентификатор 61145.13.27:
площ: 1854 кв. м, нива, собственост на Иван
Симеонов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 61145.13.28:
площ: 2027 кв. м, нива, собственост на Росен
Петков Петков;
поземлен имот с идентификатор 61145.13.38:
площ: 1012 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 61145.14.67:
площ: 2015 кв. м, нива, собственост на кметство
с. Равнец;
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поземлен имот с идентификатор 61145.46.18:
площ: 476 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на кметство с. Равнец;
поземлен имот с идентификатор 61145.888.9901:
площ: 1 185 616 кв. м, за друг вид застрояване,
ФНМ.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3
от ЗКИР на заинтересованите лица.
Съгласно чл. 53б, ал. 8 от ЗКИР заповедта
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

8379

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-737
от 18 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Смирненски, община Ветово, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8378

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-738
от 22 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Болярци, община Садово, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8385

За изпълнителен директор:
В. Тодорова
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ЗАПОВЕД № РД-18-740
от 22 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Катуница, община Садово, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8387

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-741
от 22 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Милево, община Садово, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8388

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-742
от 22 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Поповица, община Садово, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8389

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-739
от 22 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Караджово, община Садово, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-743
от 22 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Чешнегирово, община Садово,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

8386

8390
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ЗАПОВЕД № КД-14-30
от 22 октомври 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и във
връзка със заявление вх. № 09-86292/1.10.2019 г.
на СГКК – Бургас, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Българово,
ЕК АТТЕ 07332, община Бургас, одобрени със
Заповед № РД-18-252 от 24.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 07332.44.22:
площ: 630 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07332.63.26:
площ: 577 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07332.63.539:
площ: 563 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Василка Иванова Апостоли;
поземлен имот с идентификатор 07332.63.541:
площ: 454 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Петър Манолов Петров;
поземлен имот с идентификатор 07332.63.542:
площ: 91 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07332.83.656:
площ: 1313 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Стоян Желев Иванов;
поземлен имот с идентификатор 07332.83.657:
площ: 847 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Стоян Желев Иванов, „Дерунга“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 07332.83.658:
площ: 764 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07332.83.659:
площ: 602 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Димитър Стоянов Киров;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.67:
площ: 73 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.68:
площ: 15 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07332.89.33:
площ: 219 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07332.147.30:
площ: 687 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07332.147.540:
площ: 211 кв. м, пасище, собственост на Атанаска
Иванова Синкова;
поземлен имот с идентификатор 07332.148.667:
площ: 719 кв. м, пасище, собственост на Павлета
Калчева Николова;
поземлен имот с идентификатор 07332.888.9902:
площ: 1 258 353 кв. м, за друг вид застрояване,
няма данни за собственост.
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2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 07332.38.5:
нива, собственост на Радка Димитрова Тодорова,
площ преди промяната: 4756 кв. м, площ след
промяната: 4373 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.38.17:
нива, собственост на Веска Илиева Жекова,
площ преди промяната: 5213 кв. м, площ след
промяната: 5153 кв. м,;
поземлен имот с идентификатор 07332.38.126:
за местен път, собственост на Община Бургас,
площ преди промяната: 11 396 кв. м, площ след
промяната: 10 706 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.44.201:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 2544 кв. м, площ след промяната:
2533 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.44.208: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
13 279 кв. м, площ след промяната: 13 232 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.44.232:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 3143 кв. м, площ
след промяната: 3185 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.44.235:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 2249 кв. м, площ
след промяната: 1830 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.44.237:
пасище, собственост на кметство Българово,
площ преди промяната: 2388 кв. м, площ след
промяната: 2072 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.44.549:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 2847 кв. м, площ
след промяната: 2864 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.45.236:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 1904 кв. м, площ
след промяната: 1965 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.45.332: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
10 118 кв. м, площ след промяната: 10 102 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.54.386: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 33 715 кв. м, площ след промяната:
33 701 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.63.22:
нива, собственост на Дичо Петров Краев, площ
преди промяната: 6885 кв. м, площ след промяната: 6565 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.83.520:
друг вид земеделска земя, собственост на Анка Янева Николова, площ преди промяната: 2038 кв. м,
площ след промяната: 2026 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.83.521:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 158 кв. м, площ
след промяната: 528 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 07332.83.522:
пасище, собственост на кметство Българово,
площ преди промяната: 2559 кв. м, площ след
промяната: 2371 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.83.530:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 3900 кв. м, площ
след промяната: 2055 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.83.531:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 1826 кв. м, площ
след промяната: 1615 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.83.648:
за друг вид застрояване, собственост на Коста
Стоянов Палов, Стоян Костов Палов, площ преди промяната: 5809 кв. м, площ след промяната:
5654 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.83.650:
пасище, собственост на кметство Българово,
площ преди промяната: 1019 кв. м, площ след
промяната: 992 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.83.651:
за друг вид застрояване, няма данни за собственост, площ преди промяната: 304 кв. м, площ
след промяната: 304 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.83.653:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 2135 кв. м, площ
след промяната: 2135 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.493:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 2556 кв. м, площ
след промяната: 2492 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.502:
друг вид земеделска земя, собственост на Иван
Петров Златев, площ преди промяната: 1572 кв. м,
площ след промяната: 1571 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.592:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 778 кв. м, площ
след промяната: 725 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.88.593:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 1089 кв. м, площ
след промяната: 1010 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.89.143:
пасище, собственост на кметство Българово,
площ преди промяната: 1891 кв. м, площ след
промяната: 1245 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.89.258:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 2441 кв. м, площ
след промяната: 2285 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.89.482:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 1303 кв. м, площ
след промяната: 1239 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.89.491:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 1290 кв. м, площ
след промяната: 1235 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.89.590:
за местен път, собственост на Община Бургас,
площ преди промяната: 38 308 кв. м, площ след
промяната: 37 235 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 07332.147.23:
за стопански двор, собственост на ЗК „Земя-92“,
площ преди промяната: 25 249 кв. м, площ след
промяната: 25 421 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.147.301:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 1106 кв. м, площ
след промяната: 1103 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.147.302:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 1805 кв. м, площ
след промяната: 1737 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.147.538:
пасище, собственост на кметство Българово,
площ преди промяната: 2603 кв. м, площ след
промяната: 2613 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.148.118:
гробищен парк, собственост на кметство Българово, площ преди промяната: 14 859 кв. м, площ
след промяната: 15 669 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.148.470:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 1040 кв. м, площ
след промяната: 1038 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.148.471:
друг вид земеделска земя, собственост на Гочо
Нанев Гочев, Вътю Нанев Гочев, Живко Георгиев
Люцканов, площ преди промяната: 2449 кв. м,
площ след промяната: 2403 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.148.621:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 2485 кв. м, площ
след промяната: 2449 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.148.631:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 315 кв. м, площ
след промяната: 286 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.148.632:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 1111 кв. м, площ
след промяната: 1091 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.148.633:
друг вид земеделска земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 65 кв. м, площ след
промяната: 55 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.148.636:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска собственост, площ преди промяната:
14 625 кв. м, площ след промяната: 15 288 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07332.148.638:
пасище, общинска собственост, площ преди
промяната: 562 317 кв. м, площ след промяната:
564 249 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 07332.148.1:
площ: 1499 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на „Деница МГА“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 07332.148.3:
площ: 1671 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Димитър Николов Тодоров, Тонка
Йовчева Тодорова, Димитър Йовчев Бойчев,
Николай Стоянов Тюлев;
поземлен имот с идентификатор 07332.148.4:
площ: 45 007 кв. м, за друг вид застрояване,
собственост на Община Бургас;
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поземлен имот с идентификатор 07332.148.550:
площ: 7130 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07332.888.9901:
площ: 1 207 767 кв. м, гр. Българово;
сграда с идентификатор 07332.148.1.1: площ:
91 кв. м, промишлена сграда, собственост на
„Деница МГА“ – ООД.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3
от ЗКИР на заинтересованите лица.
Съгласно чл. 53б, ал. 8 от ЗКИР заповедта
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

8391

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № КД-14-31
от 22 октомври 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и във
връзка със заявление вх. № 09-72594/20.08.2019 г.
на СГКК – Варна, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Червенци, ЕКАТТЕ
80529, община Вълчи дол, одобрени със Заповед
№ РД-18-92 от 10.08.2016 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 80529.10.161,
площ: 8 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.10.162,
площ: 9 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.10.163,
площ: 20 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.10.164,
площ: 4 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.10.165,
площ: 305 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.10.167,
площ: 3906 кв. м, нива, собственост на Нели
Георгиева Дончева-Димова;
поземлен имот с идентификатор 80529.10.168,
площ: 3952 кв. м, нива, собственост на Господин
Добрев Господинов;
поземлен имот с идентификатор 80529.10.169,
площ: 621 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.10.170,
площ: 843 кв. м, нива, собственост на Стойо
Чанев Ганев;
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поземлен имот с идентификатор 80529.10.171,
площ: 2218 кв. м, нива, собственост на Христо
Колев Колев;
поземлен имот с идентификатор 80529.10.172,
площ: 2823 кв. м, нива, собственост на Дойко
Колев Вълчев;
поземлен имот с идентификатор 80529.12.167,
площ: 69 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.12.169,
площ: 518 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.621,
площ: 951 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Атанаска Радич
кова Дякова;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.622,
площ: 911 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.623,
площ: 271 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.624,
площ: 49 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.625,
площ: 222 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.627,
площ: 4039 кв. м, нива, собственост на Неделя
Николова Митева, Иван Христов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.628,
площ: 1865 кв. м, нива, собственост на Иван
Христов Иванов, Христо Иванов Чолев;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.629,
площ: 2858 кв. м, нива, собственост на Иван
Христов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.630,
площ: 4616 кв. м, нива, собственост на Атанас
Минев Минев;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.631,
площ: 9061 кв. м, нива, собственост на Динка
Станчева Янева;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.632,
площ: 4195 кв. м, нива, собственост на Атанаска
Радичкова Дякова;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.633,
площ: 524 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.634,
площ: 1982 кв. м, нива, собственост на Петър
Колев Петров;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.635,
площ: 2250 кв. м, нива, собственост на Петко и
Курти Атанасови;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.614,
площ: 120 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.615,
площ: 1386 кв. м, нива, собственост на Митю
Добрев Куртев;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.616,
площ: 672 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.617,
площ: 115 кв. м, нива, собственост на Никола
Евишев Евишев;
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поземлен имот с идентификатор 80529.20.618,
площ: 108 кв. м, нива, собственост на Стоянка
Редева Желева;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.619,
площ: 73 кв. м, нива, собственост на Дочо Русев
Дочев;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.620,
площ: 56 кв. м, нива, собственост на Недялка
Кънчева Георгиева;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.621,
площ: 112 кв. м, нива, собственост на Михал
Великов Вълчев;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.622,
площ: 8 кв. м, нива, собственост на Боян Василев
Парашкевов;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.623,
площ: 14 кв. м, нива, собственост на Златка
Минева Георгиева;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.624,
площ: 7166 кв. м, нива, собственост на Станимира
Великова Янчева;
поземлен имот с идентификатор 80529.23.19,
площ: 11 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.23.20,
площ: 10 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.23.21,
площ: 16 кв. м, нива, собственост на Демир
Панков Николов;
поземлен имот с идентификатор 80529.23.22,
площ: 65 кв. м, нива, собственост на Йорданка
Стоева Трендафилова;
поземлен имот с идентификатор 80529.23.23,
площ: 127 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.23.25,
площ: 2285 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.23.26,
площ: 13 991 кв. м, нива, собственост на Иванка
Стойчева Симеонова, Йорданка Радева Димова,
Емануил Тодоров Димитров, Златко Радев Златев;
поземлен имот с идентификатор 80529.26.408,
площ: 6 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.26.412,
площ: 31 170 кв. м, гробищен парк, собственост
на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.26.413,
площ: 1517 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.31.645,
площ: 9 кв. м, нива, собственост на Стоян Маринов Лазаров;
поземлен имот с идентификатор 80529.31.646,
площ: 28 кв. м, нива, собственост на Йонко
Драгнев Йонков;
поземлен имот с идентификатор 80529.31.647,
площ: 39 кв. м, нива, собственост на Нягол Михалев Няголов;
поземлен имот с идентификатор 80529.31.648,
площ: 8 кв. м, нива, собственост на Иван Стоев
Йонков;
поземлен имот с идентификатор 80529.31.649,
площ: 1805 кв. м, пасище, собственост на Община
Вълчи дол;
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поземлен имот с идентификатор 80529.32.628,
площ: 65 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.32.630,
площ: 1343 кв. м, нива, собственост на Янко
Жеков Янков;
поземлен имот с идентификатор 80529.32.631,
площ: 3781 кв. м, нива, собственост на Руска
Великова Йорданова;
поземлен имот с идентификатор 80529.32.632,
площ: 494 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.33.515,
площ: 203 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.33.516,
площ: 9873 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.33.518,
площ: 576 кв. м, изоставено трайно насаждение,
собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.33.519,
площ: 27 154 кв. м, изоставено трайно насаждение,
собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.56,
площ: 32 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.57,
площ: 1386 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.58,
площ: 572 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.60,
площ: 277 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.61,
площ: 3930 кв. м, нива, собственост на Илияна
Георгиева Панайотова;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.62,
площ: 66 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.63,
площ: 2637 кв. м, пасище, собственост на Община
Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.64,
площ: 3481 кв. м, нива, собственост на Милка
Георгиева Минкова;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.65,
площ: 2820 кв. м, нива, собственост на Станчо
Добрев Станчев;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.66,
площ: 1199 кв. м, деградирала ливада, собственост на Мария Янчева Калчева, Желязко Янчев
Демиров;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.67,
площ: 1610 кв. м, нива, собственост на Симеон
Петков Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.68,
площ: 2149 кв. м, нива, собственост на Георги
Янев Бъчваров;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.69,
площ: 2979 кв. м, нива, собственост на Недялка
Жечева Куртева;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.70,
площ: 10 кв. м, нива, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 80529.34.71,
площ: 1002 кв. м, нива, собственост на Слави
Великов Славов;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.72,
площ: 5857 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.134,
площ: 6 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Стойка Иванова
Маринова;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.136,
площ: 621 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.137,
площ: 319 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.138,
площ: 1633 кв. м, нива, собственост на Ради
Илиев Герчев;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.139,
площ: 1481 кв. м, нива, собственост на Иван
Костов Герчев;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.140,
площ: 732 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.141,
площ: 1759 кв. м, нива, собственост на Стоянка
Иванова Дудунова;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.142,
площ: 875 кв. м, нива, собственост на Николай
Чернев Колев;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.143,
площ: 642 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.144,
площ: 24 кв. м, нива, собственост на Стойка
Иванова Маринова;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.145,
площ: 1862 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.146,
площ: 2887 кв. м, нива, собственост на Иван
Господинов Иванов, Христо Господинов Георгиев,
Кръстинка Господинова Янчева;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.147,
площ: 2391 кв. м, нива, собственост на Георги
Русев Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.148,
площ: 6761 кв. м, нива, собственост на Радка
Янкова Петрова;
поземлен имот с идентификатор 80529.63.26,
площ: 7386 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 80529.146.21,
площ: 9752 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.146.23,
площ: 26 141 кв. м, нива, собственост на Живка
Георгиева Коева;
поземлен имот с идентификатор 80529.146.24,
площ: 11 933 кв. м, нива, собственост на Тодор
Ставрев Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 80529.146.25,
площ: 76 840 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 80529.157.36,
площ: 2721 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
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поземлен имот с идентификатор 80529.158.36,
площ: 2 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.158.38,
площ: 16 444 кв. м, за местен път, собственост
на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.158.39,
площ: 18 581 кв. м, за местен път, собственост
на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.175.37,
площ: 34 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.175.39,
площ: 24 908 кв. м, нива, собственост на Георги
Костов Тюлюшев;
поземлен имот с идентификатор 80529.175.40,
площ: 5417 кв. м, нива, собственост на Иван
Парушев Драгоев;
сграда с идентификатор 80529.33.518.1, площ:
64 кв. м, селскостопанска сграда.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 80529.175.35,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Вълчи дол, площ преди
промяната: 2149 кв. м, площ след промяната:
148 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80529.700.1,
с. Червенц и, п лощ п реди п ром яната:
1 886 879 кв. м, площ след промяната: 1 974 751 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 80529.10.11,
площ: 1205 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.10.136,
площ: 3953 кв. м, нива, собственост на Нели
Георгиева Дончева-Димова;
поземлен имот с идентификатор 80529.10.144,
площ: 5707 кв. м, нива, собственост на Господин
Добрев Господинов;
поземлен имот с идентификатор 80529.10.156,
площ: 369 кв. м, нива, собственост на Иван
Златев Йовчев;
поземлен имот с идентификатор 80529.10.157,
площ: 3131 кв. м, нива, собственост на Стойо
Чанев Ганев;
поземлен имот с идентификатор 80529.10.158,
площ: 395 кв. м, нива, собственост на Жечо
Златев Колев;
поземлен имот с идентификатор 80529.10.159,
площ: 2525 кв. м, нива, собственост на Христо
Колев Колев;
поземлен имот с идентификатор 80529.10.160,
площ: 3249 кв. м, нива, собственост на Дойко
Колев Вълчев;
поземлен имот с идентификатор 80529.12.3:
площ: 753 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.12.4:
площ: 1672 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.12.162:
площ: 1249 кв. м, нива, собственост на Димитър
Тодоров Митев;
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поземлен имот с идентификатор 80529.12.164:
площ: 1860 кв. м, нива, собственост на Добри
Колев Добрев;
поземлен имот с идентификатор 80529.12.165:
площ: 1147 кв. м, нива, собственост на Росица
Денкова Атанасова;
поземлен имот с идентификатор 80529.12.166:
площ: 1074 кв. м, нива, собственост на Тодор
Добрев Господинов;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.5:
площ: 4843 кв. м, нива, собственост на Атанас
Минев Минев;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.6:
площ: 9371 кв. м, нива, собственост на Динка
Станчева Янева;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.11:
площ: 6056 кв. м, нива, собственост на Атанаска
Радичкова Дякова;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.19:
площ: 717 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.21:
площ: 285 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.22:
площ: 653 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.34:
площ: 391 кв. м, нива, собственост на Петър
Чанев Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.177:
площ: 4076 кв. м, нива, собственост на Неделя
Николова Митева, Иван Христов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.178:
площ: 2644 кв. м, нива, собственост на Христо
Иванов Чолев, Иван Христов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.180:
площ: 4518 кв. м, нива, собственост на Иван
Христов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.183:
площ: 1050 кв. м, нива, собственост на Тодор
Петров Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.184:
площ: 2361 кв. м, нива, собственост на Андон
Великов Андонов;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.185:
площ: 30 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.186:
площ: 1773 кв. м, нива, собственост на Симеонка
Пеева Павлова, Чаньо Пеев Чанев;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.187:
площ: 148 кв. м, нива, собственост на Петър
Чанев Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.188:
площ: 97 кв. м, нива, собственост на Господин
Трифонов Димов;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.616:
площ: 1231 кв. м, нива, собственост на Курти
Атанасов Петков;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.617:
площ: 1325 кв. м, нива, собственост на Добри
Колев Добрев;
поземлен имот с идентификатор 80529.14.618:
площ: 2304 кв. м, нива, собственост на Петко и
Курти Атанасови;
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поземлен имот с идентификатор 80529.14.620:
площ: 2854 кв. м, нива, собственост на Петър
Колев Петров;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.8:
площ: 7179 кв. м, нива, собственост на Станимира
Великова Янчева;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.599:
площ: 2503 кв. м, нива, собственост на Никола
Евишев Евишев;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.600:
площ: 1705 кв. м, нива, собственост на Стоянка
Редева Желева;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.601:
площ: 991 кв. м, нива, собственост на Дочо Русев Дочев;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.602:
площ: 857 кв. м, нива, собственост на Недялка
Кънчева Георгиева;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.603:
площ: 609 кв. м, нива, собственост на Михал
Великов Вълчев;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.604:
площ: 58 кв. м, нива, собственост на Боян Василев Парашкевов;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.605:
площ: 164 кв. м, нива, собственост на Златка
Минева Георгиева;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.606:
площ: 15 кв. м, нива, собственост на Николай
Иванов Златев;
поземлен имот с идентификатор 80529.20.608:
площ: 439 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.23.13:
площ: 2355 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.23.16:
площ: 14 001 кв. м, нива, собственост на Емануил
Тодоров Димитров, Иванка Стойчева Симеонова,
Йорданка Радева Димова, Златко Радев Златев;
поземлен имот с идентификатор 80529.26.1:
площ: 31 411 кв. м, гробищен парк, собственост
на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.26.2:
площ: 3451 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.26.396:
площ: 1308 кв. м, нива, собственост на Ганчо
Маринов Ганчев;
поземлен имот с идентификатор 80529.26.397:
площ: 644 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.26.399:
площ: 564 кв. м, нива, собственост на Андрей
Симеонов Кръстев;
поземлен имот с идентификатор 80529.26.400:
площ: 577 кв. м, нива, собственост на Петър
Русев Жечев;
поземлен имот с идентификатор 80529.26.403:
площ: 564 кв. м, нива, собственост на Симеон
Русев Стоев;
поземлен имот с идентификатор 80529.26.404:
площ: 588 кв. м, нива, собственост на Демир
Панков Николов;
поземлен имот с идентификатор 80529.26.407:
площ: 1299 кв. м, нива, собственост на Йорданка
Стоева Трендафилова;
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поземлен имот с идентификатор 80529.31.1:
площ: 2445 кв. м, пасище, собственост на Община
Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.31.520:
площ: 1454 кв. м, нива, собственост на Петър
Маринов Петров, Диньо Маринов Петров;
поземлен имот с идентификатор 80529.31.521:
площ: 1140 кв. м, нива, собственост на Никола
Георгиев Великов;
поземлен имот с идентификатор 80529.31.522:
площ: 995 кв. м, нива, собственост на Куман
Андонов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 80529.31.523:
площ: 494 кв. м, нива, собственост на Янко Ганев Петков;
поземлен имот с идентификатор 80529.31.524:
площ: 244 кв. м, нива, собственост на Банчо
Панайотов Пенев;
поземлен имот с идентификатор 80529.31.525:
площ: 209 кв. м, нива, собственост на Кръстю
Андонов Кръстев;
поземлен имот с идентификатор 80529.31.526:
площ: 89 кв. м, нива, собственост на Стефан
Петков Мирчев;
поземлен имот с идентификатор 80529.31.527:
площ: 73 кв. м, нива, собственост на Атанас
Желев Митев;
поземлен имот с идентификатор 80529.31.528:
площ: 110 кв. м, нива, собственост на Иван Стоев
Йонков;
поземлен имот с идентификатор 80529.31.529:
площ: 330 кв. м, нива, собственост на Нягол
Михалев Няголов;
поземлен имот с идентификатор 80529.31.530:
площ: 309 кв. м, нива, собственост на Йонко
Драгнев Йонков;
поземлен имот с идентификатор 80529.31.644:
площ: 945 кв. м, нива, собственост на Стоян
Маринов Лазаров;
поземлен имот с идентификатор 80529.32.1:
площ: 1084 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.32.515:
площ: 1949 кв. м, нива, собственост на Руска
Жечева Тодорова;
поземлен имот с идентификатор 80529.32.516:
площ: 2447 кв. м, нива, собственост на Коста
Колев Кенаров;
поземлен имот с идентификатор 80529.32.517:
площ: 1153 кв. м, нива, собственост на Добринка
Андонова Радева;
поземлен имот с идентификатор 80529.32.518:
площ: 386 кв. м, нива, собственост на Събка
Жекова Янева;
поземлен имот с идентификатор 80529.32.519:
площ: 10 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.32.624:
площ: 2796 кв. м, нива, собственост на Янко
Жеков Янков;
поземлен имот с идентификатор 80529.32.627:
площ: 3818 кв. м, нива, собственост на Руска
Великова Йорданова;
поземлен имот с идентификатор 80529.33.1:
площ: 31 605 кв. м, изоставено трайно насаждение,
собственост на Община Вълчи дол;
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поземлен имот с идентификатор 80529.33.2:
площ: 591 кв. м, изоставено трайно насаждение,
собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.33.513:
площ: 34 кв. м, нива, собственост на Влаю Янков
Мавров;
поземлен имот с идентификатор 80529.33.514:
площ: 133 кв. м, нива, собственост на Стою Тодоров Стоев;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.19:
площ: 1263 кв. м, друг вид ливада, собственост на
Желязко Янчев Демиров, Мария Янчева Калчева;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.21:
площ: 2816 кв. м, пасище, собственост на Община
Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.28:
площ: 2657 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.35:
площ: 3328 кв. м, нива, собственост на Станчо
Добрев Станчев;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.36:
площ: 3576 кв. м, нива, собственост на Милка
Георгиева Минкова;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.37:
площ: 851 кв. м, нива, собственост на Дяко Колев Дяков;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.38:
площ: 3988 кв. м, нива, собственост на Илияна
Георгиева Панайотова;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.46:
площ: 542 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.47:
площ: 2499 кв. м, нива, собственост на Симеон
Петков Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.48:
площ: 3538 кв. м, нива, собственост на Георги
Янев Бъчваров;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.49:
площ: 3056 кв. м, нива, собственост на Недялка
Жечева Куртева;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.52:
площ: 2803 кв. м, нива, собственост на Слави
Великов Славов;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.53:
площ: 257 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.54:
площ: 31 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80529.34.55:
площ: 7853 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.1:
площ: 1255 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.2:
площ: 1749 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.3:
площ: 2335 кв. м, нива, собственост на Стойка
Иванова Маринова;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.5:
площ: 2766 кв. м, нива, собственост на Кирил
Йорданов Минков, Борис Йорданов Минков;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.7:
площ: 9313 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчи дол;
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поземлен имот с идентификатор 80529.35.108:
площ: 2872 кв. м, нива, собственост на „БулЮнион Комерс“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.109:
площ: 1887 кв. м, нива, собственост на Илия
Радев Илиев;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.110:
площ: 2261 кв. м, нива, собственост на Жечо
Радев Илиев;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.112:
площ: 1477 кв. м, нива, собственост на Петър
Трифонов Петров;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.114:
площ: 2400 кв. м, нива, собственост на Ради
Илиев Герчев;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.115:
площ: 3307 кв. м, нива, собственост на Иван
Костов Герчев;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.120:
площ: 3232 кв. м, нива, собственост на Стоянка
Иванова Дудунова;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.121:
площ: 2169 кв. м, нива, собственост на Николай
Чернев Колев;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.124:
площ: 4705 кв. м, нива, собственост на Иван Господинов Иванов, Христо Господинов Георгиев,
Кръстинка Господинова Янчева;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.125:
площ: 3851 кв. м, нива, собственост на Николай
Ганчев Колев;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.126:
площ: 2120 кв. м, нива, собственост на Марийка
Тодорова Койчева;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.127:
площ: 2788 кв. м, нива, собственост на Георги
Русев Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 80529.35.128:
площ: 6874 кв. м, нива, собственост на Радка
Янкова Петрова;
поземлен имот с идентификатор 80529.63.23:
площ: 7659 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 80529.146.9:
площ: 26 570 кв. м, нива, собственост на Живка
Георгиева Коева;
поземлен имот с идентификатор 80529.146.10:
площ: 12 008 кв. м, нива, собственост на Тодор
Ставрев Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 80529.146.16:
площ: 76 915 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 80529.146.18:
площ: 1571 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.157.32:
площ: 2768 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.158.33:
площ: 17 199 кв. м, за местен път, собственост
на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.158.34:
площ: 18 812 кв. м, за местен път, собственост
на Община Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 80529.175.15:
площ: 25 002 кв. м, нива, собственост на Георги
Костов Тюлюшев;
поземлен имот с идентификатор 80529.175.21:
площ: 5460 кв. м, нива, собственост на Иван
Парушев Драгоев;
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сграда с идентификатор 80529.33.2.1: площ:
64 кв. м, селскостопанска сграда.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния
съд по местонахождение на имотите.

8392

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № КД-14-32
oт 25 октомври 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 във връзка
с чл. 53б, ал. 1 и 2 ЗКИР, заявление вх. № 0986576/2.10.2019 г. от Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, и приложените
към него документи и материали, определени по
чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на
МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри, и за отстраняване на явна фактическа
грешка одобрявам изменението в кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Бургас
(кв. Рудник и кв. Черно море), EKATTE 07079,
община Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-965
от 22.12.2017 г. на изпълнителния директор на
АГКК, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1,
площ: 155 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.2,
площ: 960 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.3,
площ: 7407 кв. м, за складова база, собственост
на Добромир Георгиев Бабанков;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.4,
площ: 140 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.5,
площ: 1158 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.6,
площ: 393 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.7,
площ: 348 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.8,
площ: 1458 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.9,
площ: 464 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.10,
площ: 2502 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.11,
площ: 1656 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.12,
площ: 160 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.13,
площ: 465 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.14,
площ: 1307 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.15,
площ: 2920 кв. м, друг вид земеделска земя;
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поземлен имот с идентификатор 07079.17.16,
площ: 2951 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.17,
площ: 3095 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.18,
площ: 866 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.19,
площ: 1589 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.20,
площ: 633 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.41,
площ: 584 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.42,
площ: 43 кв. м, за второстепенна улица;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.43,
площ: 138 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.2297,
площ: 112 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.2299,
площ: 185 кв. м, за друг вид застрояване;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.2301,
площ: 434 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.2302,
площ: 384 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 07079.888.9901,
площ: 2 506 320 кв. м, за друг вид застрояване;
сграда с идентификатор 07079.17.3.1, площ:
50 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на Добромир Георгиев Бабанков;
сграда с идентификатор 07079.17.3.2, площ:
136 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на Добромир Георгиев Бабанков;
сграда с идентификатор 07079.17.3.4, площ:
251 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на Добромир Георгиев Бабанков;
сграда с идентификатор 07079.17.3.5, площ:
106 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на Добромир Георгиев Бабанков;
сграда с идентификатор 07079.17.3.6, площ:
172 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на Добромир Георгиев Бабанков;
сграда с идентификатор 07079.17.3.7, площ:
43 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на Добромир Георгиев Бабанков;
сграда с идентификатор 07079.17.3.8, площ:
44 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на Добромир Георгиев Бабанков;
сграда с идентификатор 07079.17.3.9, площ:
134 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на Добромир Георгиев Бабанков;
сграда с идентификатор 07079.17.3.10, площ:
142 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на Добромир Георгиев Бабанков;
сграда с идентификатор 07079.17.41.1, площ:
33 кв. м, сграда за водоснабдяване и/или канализация;
сграда с идентификатор 07079.17.2301.1, площ:
4 кв. м, друг вид сграда за обитаване.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
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поземлен имот с идентификатор 07079.17.80,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 23 659 кв. м, площ след промяната:
23 658 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.86,
дере, собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 7505 кв. м, площ след промяната:
7537 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.87,
пасище, собственост на Община Бургас, площ
преди промяната: 562 кв. м, площ след промяната: 508 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.88,
пасище, собственост на Община Бургас, площ
преди промяната: 2567 кв. м, площ след промяната: 2683 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.94,
пасище, собственост на Община Бургас, площ
преди промяната: 741 156 кв. м, площ след промяната: 741 066 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.96,
пасище, собственост на Община Бургас, площ
преди промяната: 16 400 кв. м, площ след промяната: 19 467 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.97,
изоставена орна земя, собственост на Станчо
Янов Станчев, площ преди промяната: 5299 кв. м,
площ след промяната: 5261 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.110,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 13 224 кв. м, площ след промяната:
13 276 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.118,
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната:
71 074 кв. м, площ след промяната: 71 040 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.119,
пасище, собственост на Община Бургас, площ
преди промяната: 5016 кв. м, площ след промяната: 4906 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.120,
пасище, собственост на Община Бургас, площ
преди промяната: 46 607 кв. м, площ след промяната: 46 558 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.128,
за друг вид застрояване, собственост на Евдокия
Йоргос Косева, площ преди промяната: 457 кв. м,
площ след промяната: 455 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.145,
за друг вид застрояване, собственост на Община
Бургас, площ преди промяната: 3608 кв. м, площ
след промяната: 3478 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.158,
дере, собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 24 682 кв. м, площ след промяната:
24 560 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.171,
за друг вид застрояване, собственост на Община
Бургас, площ преди промяната: 34 801 кв. м, площ
след промяната: 34 779 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 07079.17.172, за
друг вид застрояване, собственост на държавата,
площ преди промяната: 36 673 кв. м, площ след
промяната: 36 700 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.173,
за местен път, собственост на Община Бургас,
площ преди промяната: 51 468 кв. м, площ след
промяната: 51 467 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.174,
за друг вид застрояване, собственост на Община
Бургас и „Мина Черно море – Бургас“ – ЕАД,
площ преди промяната: 5060 кв. м, площ след
промяната: 5058 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.185,
за складова база, собственост на „Мина Черно
море – Бургас“ – ЕАД, площ преди промяната:
3494 кв. м, площ след промяната: 3482 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.194,
пасище, собственост на Община Бургас, площ
преди промяната: 407 234 кв. м, площ след промяната: 406 969 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.225,
за друг вид застрояване, собственост на Община
Бургас, площ преди промяната: 153 кв. м, площ
след промяната: 9 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.226,
за друг вид застрояване, собственост на Община
Бургас, площ преди промяната: 140 кв. м, площ
след промяната: 64 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.227,
за друг вид застрояване, собственост на Община
Бургас, площ преди промяната: 57 кв. м, площ
след промяната: 43 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.279, за
животновъдна ферма, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 20 112 кв. м, площ след
промяната: 20 088 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.283,
за друг вид застрояване, собственост на Община
Бургас, площ преди промяната: 111 918 кв. м,
площ след промяната: 111 928 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.294,
дере, собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 12 202 кв. м, площ след промяната:
12 119 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.327,
за друг вид застрояване, собственост на Община
Бургас, площ преди промяната: 19 985 кв. м, площ
след промяната: 19 870 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.349, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната:
4512 кв. м, площ след промяната: 4485 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.352,
дере, собственост на Община Бургас, площ преди
промяната: 13 102 кв. м, площ след промяната:
13 129 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1086,
пасище, собственост на Илия Христов Иванов,
Илия Петров Вълчев, Тодорка Христова Стайкова, Златка Георгиева Мърмърова, Анка Димитрова Георгиева, Веселка Славчева Вълчева,
Анка Иванова Ненова, Стоян Димитров Стоянов,
Атанас Иванов Вълчев, Румен Иванов Вълчев
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и Снежанка Петрова Турманова, площ преди
промяната: 3904 кв. м, площ след промяната:
3902 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1087,
пасище, собственост на Илия Христов Иванов, Илия Петров Вълчев, Тодорка Христова
Стайкова, Златка Георгиева Мърмърова, Анка
Димитрова Георгиева, Веселка Славчева Вълчева, Анка Иванова Ненова, Стоян Димитров
Стоянов, Атанас Иванов Вълчев, Румен Иванов
Вълчев, Снежанка Петрова Турманова, площ
преди промяната: 8358 кв. м, площ след промяната: 8344 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1092,
пасище, собственост на Димитър Тодоров Ангелов, площ преди промяната: 417 кв. м, площ след
промяната: 405 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1095,
пасище, собственост на Община Бургас, площ
преди промяната: 5165 кв. м, площ след промяната: 3578 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1118,
пасище, собственост на Община Бургас, площ
преди промяната: 50 148 кв. м, площ след промяната: 47 881 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1177,
пасище, собственост на Иван Николов Стоилов,
площ преди промяната: 12 069 кв. м, площ след
промяната: 11 945 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1178,
пасище, собственост на Димитър Стоянов Димитров, площ преди промяната: 12 069 кв. м, площ
след промяната: 12 042 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1180,
пасище, собственост на Никола Панайотов Мирчев, площ преди промяната: 31 804 кв. м, площ
след промяната: 31 034 кв. м.
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1274,
нива, собственост на Кольо Апостолов Василев,
площ преди промяната: 6270 кв. м, площ след
промяната: 5786 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1320,
пасище, собственост на Община Бургас, площ
преди промяната: 7410 кв. м, площ след промяната: 7539 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1346,
пасище, собственост на Влаю Добрев Влаев,
площ преди промяната: 2246 кв. м, площ след
промяната: 2066 кв. м.
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1347,
пасище, собственост на Янаки Великов Янакиев,
площ преди промяната: 8888 кв. м, площ след
промяната: 8581 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1352,
нива, собственост на Драгой Иванов Драгоев,
площ преди промяната: 999 кв. м, площ след
промяната: 965 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1353,
нива, собственост на Вида Якова Драгоева, площ
преди промяната: 993 кв. м, площ след промяната: 944 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 07079.17.1354,
нива, собственост на Светланка Колева Карамишева, площ преди промяната: 994 кв. м, площ
след промяната: 933 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1355,
нива, собственост на Радка Денева Вълкова,
Димитра Илиева Стоянова и Марийка Денева
Ройдева, площ преди промяната: 1017 кв. м, площ
след промяната: 952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1356,
нива, собственост на Влаю Добрев Влаев, площ
преди промяната: 1020 кв. м, площ след промяната: 993 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1410,
нива, собственост на Мариана Томова Шутова,
площ преди промяната: 3750 кв. м, площ след
промяната: 3695 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1434,
нива, собственост на Станка Иванова Георгиева,
площ преди промяната: 9546 кв. м, площ след
промяната: 9525 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1447,
нива, собственост на Иван Станчев Златанов и
Бонка Станчева Георгиева, площ преди промяната: 5468 кв. м, площ след промяната: 5467 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1958,
нива, собственост на Ана Колева Манолова,
площ преди промяната: 4500 кв. м, площ след
промяната: 4494 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1962,
нива, собственост на Тодор Радев Пенев, площ
преди промяната: 26 971 кв. м, площ след промяната: 25 940 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1974,
друг вид трайно насаждение, собственост на
Ивелин Димитров Керемедчиев, площ преди
промяната: 9003 кв. м, площ след промяната:
8769 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1975,
нива, собственост на Недялка Иванова Тодорова
и Станко Великов Кичев, площ преди промяната:
3096 кв. м, площ след промяната: 3062 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1977,
нива, собственост на Христо Иванов Митев,
площ преди промяната: 4099 кв. м, площ след
промяната: 4013 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1978,
нива, собственост на „Младосткооп – 06“ – АД,
площ преди промяната: 4199 кв. м, площ след
промяната: 4044 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1979,
нива, собственост на Тома Славов Славов, площ
преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2861 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1993,
за друг вид застрояване, собственост на Община
Бургас, площ преди промяната: 40 кв. м, площ
след промяната: 39 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.2057,
изоставена орна земя, собственост на Община
Бургас, площ преди промяната: 5117 кв. м, площ
след промяната: 4879 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 07079.17.2208,
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 2016 кв. м, площ след
промяната: 2006 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.2227,
изоставена орна земя, собственост на Донка Николова Авджиева, Красимир Недялков Маслев,
Мария Радева Василева, Еленка Николова Сиракова и Димитър Илиев Маслев, площ преди
промяната: 4341 кв. м, площ след промяната:
4352 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.2228,
изоставена орна земя, собственост на „Стойчев и Синове“ – ООД, площ преди промяната:
2569 кв. м, площ след промяната: 2324 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.3802,
за местен път, собственост на Община Бургас,
площ преди промяната: 19 221 кв. м, площ след
промяната: 19 199 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 07079.17.117,
площ: 50 991 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.148,
площ: 4142 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.149,
площ: 1097 кв. м, за второстепенна улица, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.150,
площ: 8868 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.151,
площ: 1916 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.153,
площ: 4446 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.154,
площ: 100 кв. м, за второстепенна улица, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.155,
площ: 7533 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.156,
площ: 10 482 кв. м, за второстепенна улица, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.157,
площ: 2952 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.159,
площ: 121 кв. м, за второстепенна улица, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.218,
площ: 105 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.219,
площ: 92 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.220,
площ: 129 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Бургас;
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поземлен имот с идентификатор 07079.17.221,
площ: 91 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.222,
площ: 44 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.223,
площ: 94 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.224,
площ: 118 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.297,
площ: 75 кв. м, за второстепенна улица;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.305,
площ: 52 216 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.311,
площ: 400 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.313,
площ: 200 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.322,
площ: 319 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.329,
площ: 2695 кв. м, пасище, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.355,
площ: 2327 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1351,
площ: 12 кв. м, за второстепенна улица, собственост на „Класик Вилас“ – ЕООД, Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.9901,
площ: 2 381 031 кв. м, за друг вид застрояване,
собственост на Община Бургас.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8461

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1840-5
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Заповед № 097 от 6.04.2016 г.,
Заповед № 393 от 26.07.2019 г. и Заповед № 420
от 31.07.2019 г. на главния архитект на Община
Варна за разрешаване изработване на проект за
изменение на ПУП – ПРЗ на основание чл. 135,
ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ,
представена скица по чл. 135, ал. 2 и в условията
на чл. 103, ал. 6 от ЗУТ, като се имат предвид
решение по т. 37, протокол № 29, от 30.07.2019 г.
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на ЕСУТ при Община Варна, административна
преписка с рег. № АУ034690ОД/14.04.2016 г. и по
доклад на кмета на община Варна с рег. № АУ
034690 ВН-001 ВН/7.08.2019 г. Общинският съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за УПИ VІІІ-594,565
и УПИ ІІІ-562,566,567 – „за градска болница“, и
план за улична регулация от о.т. 3686 до о.т. 1334,
кв. 400, по плана на 10 м.р., Варна, представляващ
изменение на ПУП, одобрен със Заповед № Г-148
от 19.12.1996 г. на кмета на община Варна.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Варна, пред Административния
съд – Варна.
Председател:
Т. Балабанов
8491

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
РЕШЕНИЕ № Ж 1064
от 25 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Златоград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен п лан (П У П – ПП) за елемен т и на
техническ ата инфраструктура – трасе на външно
кабелно ел. захранване за ПИ с идентификатор
69105.3.66 по кадастралната карта на с. Старцево,
местност Чаушева поляна, и ПИ с идентификатор
69105.3.64 по кадастралната карта на с. Старцево, местност Чеирът. Трасето преминава през
следните имоти:
1. ПИ с идентификатор 69105.3.69, местност
Поляната, по КК на с. Старцево – вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път, с площ 36 м 2 , общинска
публична собственост;
2. ПИ с идентификатор 69105.3.403 по КК
на с. Старцево – вид територия – земеделска,
НТП – за селскостопански, ведомствен път, с
площ 869 м 2 , общинска публична собственост;
3. ПИ с идентификатор 69105.3.401 по КК на
с. Старцево – вид територия – територия на транспорта, НТП – за местен път, с площ 12 185 м 2 ,
общинска публична собственост;
4. ПИ с идентификатор 69105.1.299 по КК
на с. Старцево – вид територия – земеделска,
НТП – селскостопански, горски, ведомствен път, с
площ 11 023 м 2 , общинска публична собственост.
Неразделна част от настоящото решение е
графичната част към него.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Смолян, чрез Община Златоград в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ем. Кръстева
8321
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ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 644
от 27 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3
от ЗУТ, предвид изработен проект за подробен
устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ І-1190,
УПИ ІІ – „за озеленяване“, и пешеходна зона в
кв. 150, Решение № 605 от 30.04.2019 г. на Общинския съвет – гр. Каварна, издадено становище от
РИОСВ – Варна , с изх. № 0 8 - 01-2 099/А1 о т
12.07.2019 г. и удостоверение за приемане на проект
за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри с изх. № 25-168902/17.07.2019 г.,
издадено от СГКК – Добрич, и становище на Експертния съвет по устройство на територията – Каварна, изразено в протокол № 4 от 5.07.2019 г.,
т. 5, Общинският съвет – гр. Каварна, реши:
1. Разрешава промяна на предназначението на
65 кв. м общинска собственост, част от УПИ ІІ,
отреден „за озеленяване“, в кв. 150 в Каварна,
което не е реализирано в територия за техническа
инфраструктура – улица (пешеходна зона).
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация на
гр. Каварна, в частта за УПИ І-1190, УПИ ІІ – „за
озеленяване“, и пешеходна зона в кв. 150, предвиждащ пешеходна връзка от ул. Добротица към
ул. Черноморска през общински имот УПИ ІІ в
кв. 150, отреден „за озеленяване“, който се разделя
на два урегулирани поземлени имота – УПИ VІ
и УПИ VІІ, като се запазва отреждането им „за
озеленяване“.
3. Възлага на кмета на община Каварна да
извърши последващи действия съгласно закона.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване пред
Административния съд – Добрич, чрез Общинския съвет – гр. Каварна.
Председател:
Кр. Кръстев
8434
РЕШЕНИЕ № 679
от 8 октомври 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 и 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ,
предвид изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация
на гр. Каварна, в частта за УПИ І, отреден „за
озеленяване и обслужващи обекти“, в кв. 303 и
застротиелен план за новообразувания поземлен
имот – УПИ ІІ, Решение № 534 от 30.10.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Каварна, издадено
становище от РИОСВ – Варна, с изх. № 08-012776/А1 от 26.07.2019 г., удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри с изх. № 2580481/8.04.2019 г., издадено от СГКК – Добрич, и
становище на Експертния съвет по устройство на
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територията – Каварна, изразено в протокол № 4
от 5.07.2019 г., т. 6, Общинският съвет – гр. Каварна, реши:
1. Разрешава промяна на предназначението
на 268 кв. м общинска собственост, част от
УПИ І, отреден „за озеленяване и обслужващи
обекти“ (озеленяването в частта за новообразувания УПИ ІІ не е реализирано), в територия за
техническа инфраструктура – канална помпена
станция (КПС).
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация на
гр. Каварна, в частта за УПИ І, отреден „за
озеленяване и обслужващи обекти“, в кв. 303,
състоящо се в разделяне на УПИ І на два нови
урегулирани поземлени имота: УПИ ІІ-3606 с
отреждане „за КПС“ и УПИ ІІІ-3606 с отреждане
„за озеленяване и обслужващи обекти“, и план за
застрояване на УПИ ІІ-3606, отреден „за КПС“.
3. Възлага на кмета на община Каварна да
извърши последващи действия съгласно закона.
За председател:
Р. Димов
8435

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 295
от 17 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 110,
ал. 1, т. 1, чл. 15, ал. 3, чл. 108, ал. 2 и 5, чл. 112,
чл. 8, т. 1, чл. 103, ал. 3 и 4, чл. 109, ал. 1, т. 2 от
ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8
за ОСУП, предвид изложените в предложение с
вх. № 19ХІ-345 от 12.09.2019 г. фактически основания Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
за кв. 170Б по плана на Централна градска част,
Пловдив, като се предвижда:
Урегулирането на два нови квартала – 170Б
и 170В, като в кв. 170Б се обединяват УПИ I-5,
общественообслужващи дейности, и УПИ II-76, общественообслужващи дейности, и се урегулира нов
УПИ І-551.114, общественообслужващи дейности, а
в кв. 170В се урегулира нов УПИ І-551.115, общественообслужващи дейности, с промяна на уличната
регулация на бул. Хр. Ботев и бул. Найчо Цанов,
ново кръгово кръстовище на бул. Хр. Ботев и
ул. Авксентий Велешки, ново кръгово кръстовище
на бул. Найчо Цанов при нереализираното платно
към надлез „Родопи“ при ул. Хан Аспарух и нова
улица от южната страна успоредно на жп ареала
с о.т. 366а, 366б, 366в, 366г, 366д, 366е, 366ж и 93а.
– За новообразувания У ПИ І-551.114, общественообслужващи дейности, в кв. 170Б се
предвижда ново свободно високо застрояване с
показатели за устройствена зона „Ц“: Н – до 85 м,
Пзастр. – до 80 %, Кинт. – до 5, Озел. – повече
от 20 %, Р=100 % и ново подземно застрояване.
– За новообразувания У ПИ І-551.115, общественообслужващи дейности, в кв. 170В се
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предвижда ново свободно ниско застрояване с
показатели за устройствена зона „Ц“: Н – до 10 м,
Пзастр. – до 80 %, Кинт. – до 5, Озел. – повече
от 20 %, Р=100 %,
по корекцията на регулацията със зелен цвят,
нанесеното застрояване с червени ограничителни
линии, тънки ограничителни линии за подземното
застрояване, коти в черен цвят, матрица със син
цвят и зелен щрих за озеленяването.
Обемно-устройствено проучване
Комуникационно-транспортна схема
Схема по част: ВиК
Схема по част: Електрификация
Схема по част: Телекомуникации
Схема по част: Газификация
План-схема за вертикално планиране
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
С. Петкова
8322
РЕШЕНИЕ № 296
от 17 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1,
т. 1 и 5, чл. 134, ал. 2, т. 8 във връзка с ал. 1, т. 1
и 2, чл. 103, ал. 3 и 4, чл. 108, чл. 64, ал. 1, т. 2, 3
и ал. 2 във връзка с чл. 83, ал. 1 и 2, чл. 112, ал. 2,
т. 10, чл. 136, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 от ЗУТ, предвид
изложените в предложение с вх. № 19ХІ-344 от
11.09.2019 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за част от линеен обект:
„Реконструкция и изграждане на канализационна
и водопроводна мрежа на гр. Пловдив от РШ84
до РШ102 за ПИ с ИД 56784.104.36, 56784.104.33,
56784.104.6, 56784.104.35, 56784.103.4, 56784.103.8 по
КК на гр. Пловдив“.
2. Одобрява проект за създаване на специализирана план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, част
„Водоснабдяване“ и част „Канализация“, в обхвата
на градски части: ж.к. Кишинев, кв. Христо Смирненски, ж.к. Южен, Югоизточна индустриална
зона, кв. Христо Ботев-север, кв. Македония,
и за изменение на специализирана план-схема
по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, част „Водоснабдяване“
и част „Канализация“, в обхвата на кв. Модър,
СМФ – юг, за част от линеен обект „Реконструкция
и изграждане на канализационна и водопроводна
мрежа на гр. Пловдив“, за частта от трасето на
Периферен колектор I-A, Главен клон I, клон 1,
2 и 3 в регулация, преминаващи през ПИ с ИД
56784.510.950 6, 56784.511.9530, 56784.532.885,
5678 4. 532 . 8 8 6 , 5678 4. 511.7 0 5, 5678 4. 511. 58 6 ,
5678 4. 511. 589, 5678 4. 511.9523, 5678 4. 511.118 4,
56784.532.9525, 56784.532.9503, 56784.532.166,
5 67 8 4 . 53 2 .116 , 5 6 7 8 4 . 53 2 .14 9. 5 6 7 8 4 . 53 2 . 51 ,
5678 4. 532 . 3 0, 5678 4. 532 .22 6 , 5678 4. 532 . 53,
5678 4. 532 .2 5, 5678 4. 531. 3212 , 5678 4. 53 0.96 4 4,
56784.530.9639, 56784.536.132 4, 56784.536.629,
5678 4 . 53 6 .7 0 3 , 5 678 4 . 53 6 .1433 , 5 678 4 . 551. 6 5,

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

5 6 7 8 4 . 5 51 . 4 9 , 5 6 7 8 4 . 5 51 . 4 7, 5 6 7 8 4 . 5 51 . 3 7,
5 6 7 8 4 . 5 51 . 3 6 , 5 6 7 8 4 . 5 3 9.7 9 , 5 6 7 8 4 . 5 3 9.7 7,
5 6 7 8 4 . 5 3 9.7 3 , 5 6 7 8 4 . 5 3 9.7 5 , 5 6 7 8 4 . 5 3 9.7 4 ,
5 678 4 . 539.43 8 , 5 678 4 . 539. 2 57, 5 678 4 . 539.1 5 4 ,
56784.539.415 по КК на гр. Пловдив.
Разтоварващ колектор I-А – 4 и водопроводен
клон 4, 6 и 5 в регулация, преминаващи през ПИ
с ид. 56784.531.3000, 56784.531.4633, 56784.531.3166,
56784.531.3089, 56784.531.3096, 56784.530.9551,
56784.530.2122, 56784.530.9642, 56784.530.9644 по
КК на гр. Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
С. Петкова
8323
РЕШЕНИЕ № 297
от 17 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 134, ал. 2, т. 8 във връзка с
ал. 1, т. 1 и 2, чл. 103, ал. 3 и 4, чл. 108, чл. 64,
ал. 1, т. 2, 3 и ал. 2 във връзка с чл. 83, ал. 1 и 2,
чл. 112, ал. 2, т. 10, чл. 136, ал. 1 и чл. 150, ал. 6
от ЗУТ, предвид изложените в предложение с
вх. № 19ХІ-343 от 11.09.2019 г. фактически основания Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за част от линеен обект:
„Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС
„Юг“ до кръстовището на бул. Пещерско шосе
и ул. Царевец, Пловдив“ преминаващ извън регулация през ПИ с идентификатори 56784.239.39,
56784.239.74, 56784.239.75, 56784.239.97, 56784.239.98
по КК на гр. Пловдив“.
2. Одобрява проект за създаване на специализирана план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ,
част „Водоснабдяване“, в обхвата на ПУП – парк
„Отдих и култура“, спортен комплекс „Отдих
и култура“, ж.к. Кишинев, и за изменение на
специализирана план-схема по чл. 108, ал. 2 от
ЗУТ, част „Водоснабдяване“, в обхвата на кв. Хр.
Смирненски VI и кв. Хр. Смирненски III за част
от линеен обект: „Реконструкция на довеждащ
водопровод от ПС „Юг“ до кръстовището на
бул. Пещерско шосе и ул. Царевец, Пловдив“,
преминаващ в регулация през ПИ с идентификатори 56784.510.701, 56784.510.527, 56784.510.703,
5678 4. 510 .7 0 6 , 5678 4. 510 . 2 0 6 , 5678 4. 510 . 8 2 5,
5678 4. 510.9503, 5678 4. 510.2 8 0, 5678 4. 510. 542 ,
5678 4. 510.950 5, 5678 4. 510. 8 0 4, 5678 4. 510.179,
5678 4. 510.9533, 5678 4. 510.2 51, 5678 4. 510.2 0 8 ,
56784.510.9506, 56784.510.9502 по КК на гр. Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
С. Петкова
8324
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РЕШЕНИЕ № 298
от 17 септември 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1,
т. 2, чл. 134, ал. 2, т. 8 във връзка с ал. 1, т. 1 и
2, чл. 103, ал. 3 и 4, чл. 108, чл. 64, ал. 1, т. 3 и
ал. 2 във връзка с чл. 83, ал. 1 и 2, чл. 112, ал. 2,
т. 10, чл. 136, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 от ЗУТ, предвид
изложените в предложение с вх. № 19ХІ-342 от
11.09.2019 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на специализирана план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, част
„Водоснабдяване“, в обхвата на ПУП – ПУР
ж.к. Марица-север, за линеен обект: „Реконструкция на довеждащи водопроводи от ПС
„Север“ до бул. България, Пловдив, в регулация,
преминаващи за Трасе I през ПИ с идентификатори 56784.501.66, 56784.501.383, 56784.501.204,
5678 4. 5 01. 2 0 2 , 5678 4. 5 01. 2 01, 5678 4. 5 01.4 8 4 ,
5678 4. 5 01. 3 8 4 , 5678 4. 5 01.4 8 7, 5678 4. 5 01. 3 8 6 ,
56784.501.368, 56784.501.377 по КК на гр. Пловдив; за Трасе II в регулация, преминаващи през
ПИ с идентификатори 56784.501.205, 56784.501.221,
5678 4. 5 01. 2 2 2 , 5678 4. 5 01. 3 8 4 , 5678 4. 5 01. 2 01,
5678 4. 5 01.4 8 4 , 5678 4. 5 01.4 8 7, 5678 4. 5 01. 3 8 6 ,
56784.501.368, 56784.501.377 по КК на гр. Пловдив“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
С. Петкова
8325

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 690
от 19 септември 2019 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение
№ І-2, взето по протокол № 2 от 9.04.2019 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията при Община Сапарева баня, Общинският съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (П У П) – парцеларен план (ПП) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори
№ 65365.24.622 и 65365.60.1 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня за изграждане на елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – външно електрозахранване – ниско напрежение, за захранване
на съществуваща „Бензиностанция и газостанция за зареждане на автомобили и пълнене на
туристически бутилки“, намиращ се в поземлен
имот с идентификатор № 65365.24.216, местност
Сиракова круша, по кадастралната карта на
гр. Сапарева баня, от съществуващ стълб № 7,
клон А, мрежа НН 380/220 V, трафопост „РМЦ“,

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5   

посредством УИП 4 х 16 кв. м, намиращ се в
поземлен имот с идентификатор № 65365.24.622
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
съгласно графичната част на приложения към
това решение проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП), с възложител „Кливе“ – ЕООД.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на ч л. 215 от ЗУ Т пред А дминист рат ивни я
съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите и протестите се подават до Община
Сапарева баня и се изпращат в Административния съд – Кюстендил, от дирекция „Архитектура,
градоустройство и контрол по строителството“
на Община Сапарева баня.
Председател:
И. Куйов
8492
89. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.10.2019 г.
Активи
Злато и други благородни метали
Вземания от правителството
на Република България
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
Дълготрайни материални и
нематериални активи
Други активи
Депозит в управление „Емисионно“
Всичко активи:
Пасиви
Кредити от МВФ
Задължения към международни
финансови институции
Други пасиви
Всичко задължения:
Основен капитал
Резерви
Неразпределена печалба
Всичко собствен капитал:
Всичко пасиви:
Подуправител на БНБ:
Н. Стоянова

Хил. лв.
44 995
0
2 038 125
123
16
6 134
8 356

205
211
385
921
0

3 411
180
3 591
20
4 869
-124
4 764
8 356

441
537
978
000
513
570
943
921

Гл. счетоводител на БНБ:
Т. Цветкова

Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.10.2019 г.
Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
Инвестиции в ценни книжа
Всичко активи:

Хил. лв.

3 452 381
30 419 104
48 346 997

Пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки

18 250 392
12 188 222

14 475 512

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

Задължения към правителството
и бюджетни организации
9 434 068
Задължения към други депозанти
2 339 930
Депозит на управление „Банково“
6 134 385
Всичко пасиви:
48 346 997
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
8437
79. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-106 от 31.10.2019 г. за обект: „Ремонтно-възстановителни дейности на виадукт „Коренишки
дол“ при км 36+450 – ляво и дясно платно на
АМ „Хемус“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
8517
80. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за
строеж № РС-102 от 25.10.2019 г. за монтаж на
10 броя автомобилни везни за мерене на МПС
в движение и кабина за контрол по ПТРР на
ГКПП „Лесово“, ГКПП „Капитан Петко Войвода“, ГКПП „Връшка чука“ и ГКПП „Брегово“,
както следва: ГКПП „Лесово“ – 4 броя на трасе
„входящ“ товарен трафик; ГКПП „Лесово“ –
3 броя на трасе „изходящ“ товарен трафик; ГКПП
„Капитан Петко Войвода“ – 1 брой на трасе „входящ“ товарен трафик; ГКПП „Връшка чука“ –
1 брой на трасе „изходящ“ товарен трафик; ГКПП
„Брегово“ – 1 брой на трасе „изходящ“ товарен
трафик. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
8425
38. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
с изх. № С 190022-091-0000644/2.09.2019 г. възлага на Христо Георгиев Хаджипетров с адрес
за кореспонденция Смолян, ул. Малина № 18,
следните недвижими имоти: поземлен имот
№ 056028 с начин на трайно ползване – електропровод, с площ 1,458 дка, четвърта категория,
намиращ се в с. Тополчане, община Сливен, в
местността Малък чаир, ЕК АТТЕ 72816, заедно
с изградения в него вятърен електрогенератор от типа NEWINCO (NEDWIND) 23 23 РI
(250 KW), произведен през 1991 г., сериен номер:
Т 1 POWA 199774, който се състои от следните
елементи: 30-метрова тръбна стоманена кула,
състояща се от 2 секции, 3 перки, главина
за прикрепване на преки, гондола, табло за
управление, вътрешно окабеляване между гондолата и таблото за управление, придобит с
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нотариален акт № 67/3.06.2011 г., том III, рег.
№ 5451, дело № 440/2011 г., вписан в Службата
по вписванията – Сливен, с вх. рег. № 2690, акт
№ 72, том 9, дело № 1615, ведно с изграденото
в имота съпътстващо електропреносно съоръжение – БКТП 0,4/20 kV/630 kVA, и кабелни
електропроводи 0,4 и 20 kV, поземлен имот
№ 056029 с начин на трайно ползване – нива,
с площ 6,571 дка, четвърта категория, ЕК АТТЕ
72816, намиращ се в с. Тополчане, община Сливен, в местността Малък чаир, и поземлен имот
№ 056027 с начин на трайно ползване – електропровод, с площ 1,52 дка, ЕК АТТЕ 72816,
намиращ се в с. Тополчане, община Сливен, в
местността Малък чаир.
8442
54. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № С190002-0910000762/3.10.2019 г., възлага на Красен Тодоров
с адрес: Бургас, ж.к. Славейков, бл. 17, вх. 2,
следната недвижима вещ: самостоятелен обект в
сграда, КИД 07079.651.255.1.71 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изп. директор на АГКК, последно изменени със Заповед
№ КД-14-02-731 от 14.05.2010 г. на началника на
СГКК – Бургас, с предназначение: гараж в сграда,
с брой нива на обекта: 1, с площ 13,50 кв. м, вед
но с 12,48 кв. м ид. ч. от „маневрено хале“,
1,292 кв. м ид. ч. от общите части на сградата
и 0,1089 % ид. ч. от правото на строеж върху
УПИ ІІ-38 с идентификатор 07079.651.255, в който
е построена жилищна сграда № 1, намиращ се в
Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 361, вх. А, ет. -1,
гараж 2, със съседни самостоятелни обекти в
сградата: 07079.651.255.1.72, 07079.651.255.1.70,
07079.651.255.1.65, 07079.651.255.1.68.
8440
62. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № С190002-0910000763/3.10.2019 г. възлага на Константин Янев
с адрес: гр. Бургас, ж. к. Братя Миладинови,
бл. 62, вх. 1, следната недвижима вещ: самостоятелен обект в сграда, КИД 07079.651.255.1.70 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г.
на изп. директор на АГКК, последно изменени
със Заповед № КД-14-02-731 от 14.05.2010 г. на
началника на СГКК – Бургас, с предназначение:
гараж в сграда, с брой нива на обекта: 1, с площ
13,50 кв. м ведно с 12,48 кв. м ид. ч. от „маневрено хале“, 1,292 кв. м ид. ч. от общите части на
сградата и 0,1089 % ид. ч. от правото на строеж
върху УПИ ІІ- 38 с идентификатор 07079.651.255, в
който е построена жилищна сграда № 1, намиращ
се в Бургас, ж. к. Меден рудник, бл. 361, вх. А,
ет. -1, гараж 1, със съседни самостоятелни обекти
в сградата: 07079.651.255.1.71, 07079.651.255.1.69,
07079.651.255.1.68.
8441
42. – Националната агенция да приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за
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възлагане № 75 от 17.10.2019 г., издадено от директора на ТД на НАП – Велико Търново, възлага
на Милен Иванов Николов с адрес: Червен бряг,
ул. Шейново № 13, група № 70/19-3, представляваща сграда с идентификатор 80501.807.122.7 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-40 от 14.08.2012 г.
на и.д. на АГКК, с адрес на сградата гр. Червен
бряг, п.к. 5980, ул. Христо Смирненски № 2,
разположена в поземлен имот с идентификатор
80501.807.122, застроена площ 54 кв. м, брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда,
съгласно скица на сграда № 15-122813/12.02.2019 г.,
издадена от СГКК – Плевен, а съгласно Решение
№ 10 от 11.01.2016 г. по гр. дело № 1052/2014 г.
по описа на Плевенския окръжен съд, влязло
в сила на 9.10.2017 г., и постановление за възлагане на недвижим имот № 2030/2005/000080/
8.08.2006 г., издадено от публичен изпълнител
при АДВ – Русе, вписано в СВ – Червен бряг, на
10.08.2006 г. с дв. вх. рег. № 1560, том 2, акт 281,
представлява недвижим имот – сграда, газозаваръчно с инв. № 012 – едноетажна масивна сграда,
РЗП – 87 кв. м, с масивна носеща конструкция,
основи – бетонни, стени – т у х лена зи дари я,
покрив – стоманобетонна плоча, под – бетонна
настилка, намираща се в Червен бряг, стр. кв. 180,
УПИ VII-2488, стопански двор на ППТК „Изгрев“, с граници на имота: от две страни улица,
УПИ IX-2487 и УПИ IX- 2488, за сумата 6850 лв.
На основание чл. 246, ал. 8, изр. 1-во от ДОПК
собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
8438
42а. – Националната агенция да приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане
№ 76 от 17.10.2019 г., издадено от директора на
ТД на НАП – Велико Търново, възлага на Милен
Иванов Николов с адрес: Червен бряг, ул. Шейново № 13, група № 71/19-3, сграда с идентификатор 80501.807.122.4, представляваща складова
база на един етаж с площ 429 кв. м, и сграда с
идентификатор 80501.807.122.5, представляваща
селскостопанска сграда на един етаж с площ
66 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-40 от
14.08.2012 г. на ИД на АГКК, с адрес: Червен
бряг, п.к. 5980, ул. Христо Смирненски № 2,
разположени в поземлен имот с идентификатор
80501.807.122, съгласно скици на сгради № 15122810/12.02.2019 г. и № 15-122811/12.02.2019 г.,
издадени от СГКК – Плевен, а съгласно влязло
в сила на 9.10.2017 г. съдебно Решение № 10
от 11.01.2016 г. по гр. дело № 1052/2014 г. по
описа на Плевенския окръжен съд и постановление за възлагане на недвижим имот № 2030000030/6.10.2005 г., издадено от публичен изпълнител при АДВ – Русе, вписано под дв. вх. рег.
№ 1728/7.10.2005 г., акт 211, том 3, представлява
недвижим имот – склад дърводелски с инв. № 019
и стол с инв. № 0421 – едноетажна сграда с масивна носеща конструкция от ограждащи тухлени
зидове с дебелина 40 см, железобетонни пояси, основи – бетонни, покрив – стоманобетонни ребра
с метални обтегачи и камъшит с цигли. Складът
е неизмазан, с варова мазилка, под – бетонова
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настилка, дограма – дървени врати и прозорци.
Столовата има облицовка частично с фаянсови
плочи, под – бетонова настилка, има ел. инсталация външно по стени, РЗП 452 кв. м, височина
3 м, строена 1967 г., състояние – занемарено,
липсва част от ел. инсталацията, има паднала
мазилка, покривната конструкция е започнала
да се сляга, има течове от покрива, намиращи
се в Червен бряг, кв. Индустриален, ул. Антим І,
в стопанск и я двор на ППТК „Изг рев – М“,
кв. 180, парцел VІІ-2488, при граници на имота:
север – сграда – газозаваръчно с инв. № 012,
изток – сграда – склад за резервни части с инв.
№ 0441, юг – сграда – склад бетонови изделия с
инв. № 017 и долепен за него метален навес с инв.
№ 008, запад – сграда, включваща битова сграда
с инв. № 0440, лаборатория и канцелария с инв.
№ 0437 и лаборатория и канцелария с инв. № 0439,
за сумата 34 840 лв. На основание чл. 246, ал. 8,
изр. 1-во от ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
8439
71. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научната
специалност „Урология“ – едно място за цивилен
служител за нуждите на клиника „Ендоурология
и екстракорпорална литотрипсия“, катедра „Урология и нефрология“, и главен асистент – едно
място за цивилен служител по научната специалност „Нефрология“ за нуждите на катедра
„Урология и нефрология“ на МБАЛ – София.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Изискванията към участниците в
конкурсите и необходимите документи ще бъдат
публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg.
За повече информация: отдел „Учебна и научноизследователска дейност“; тел. 9225130.
8534
48. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за академичната
длъжност главен асистент по: област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Американска
литература и култура) – един, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително
езикознание) – един, област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Руски език) – един, област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.4. Религия и теология (Библейско богословие – Нов завет) – един,
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.6. Право (История на българската държава
и право) – един на 1/2 щат; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.6. Право
(Международно частно право) – един; област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (Политическа икономия – Геоикономика) – един; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
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професионално направление 4.2. Химически науки
(Обща и неорганична химия) – един; област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки (Зоология – Зоология
на безгръбначните) – един; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки (Информатика) – двама; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.1. Машинно инженерство (Металорежещи машини и системи) – един, със срок 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректората, ул. Цар Асен
№ 24, стая 120, тел. 032/ 261 408.
8530
90. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Беласица, община
Петрич – 03294.31.186, 03294.25.170, 03294.75.166,
03294.31.302, 03294.35.335, 03294.9.309, 03294.9.152,
03294.11.231, 03294.11.308, 03294.13.150, 03294.12.229,
03294.15.50, 03294.15.96, 03294.15.346, 03294.22.498,
03294.24.318, 03294.20.62, 03294.21.362, 03294.48.287,
03294.75.293, 03294.75.295, 03294.75.296, 03294.37.167,
03294.52.321, 03294.52.239, 03294.52.123, 03294.52.237,
03294.37.337, 03294.52.271, 03294.37.240, 03294.66.357,
03294.66.292, 03294.66.655, 03294.53.270, 03294.51.162,
03294.58.196, 03294.58.275, 03294.58.197, 03294.59.190,
03294.59.277, 03294.61.210, 03294.85.215, 03294.76.220,
03294.76.219, 03294.66.211, 03294.76.81, 03294.76.85,
03294.68.280, 3294.76.673, 03294.85.640, 03294.110.222,
03294.85.221, 03294.85.653, 03294.85.1, 03294.85.33,
03294.85.4, 03294.85.35, 03294.108.10, 03294.85.670,
03294.98.641, 03294.86.652, 03294.105.10, 03294.105.5,
03294.105.11, 03294.85.651, 03294.110.17, 03294.110.19,
03294.110.18, 03294.110.21, 03294.110.11, 03294.110.12,
03294.110.13, 03294.85.36, 03294.85.37, 03294.87.664,
03294.84.27, 03294.84.10, 03294.84.23, 03294.84.632,
03294.84.3, 03294.84.24, 03294.84.1, 03294.102.605,
0 32 9 4.10 2 . 539, 0 32 9 4.10 2 . 5 4 0 , 0 32 9 4.10 2 . 510 ,
0 32 9 4 .10 2 .716 , 0 32 9 4 .10 2 . 69 9, 0 32 9 4 .10 2 . 671 ,
03294.76.99, 03294.76.98, 03294.76.76, 03294.76.66,
03294.76.118, 03294.76.100, 03294.76.44, 03294.76.32,
03294.76.25, 03294.76.31, 03294.76.1, 03294.76.3,
03294.76.4, 03294.76.114, 03294.102.512, 03294.101.536,
03294.101.519, 03294.101.535, 03294.101.4, 03294.101.534,
03294.101.1, 03294.102.9, 03294.102.7, 03294.102.6,
03294.102.223, 03294.109.13, 03294.1.400, 03294.1.298,
03294.1.2 8 , 03294.1.6 , 03294.1. 3 0, 03294.1.22 ,
03294.1.224, 03294.1.343, 03294.2.227, 03294.2.34,
03294.3.121, 03294.3.342, 03294.10.226, 03294.16.1,
03294.17.1, 03294.17.2, 03294.17.230, 03294.17.311,
03294.18.3, 03294.18.363, 03294.18.288, 03294.59.188,
0 3 2 9 4 . 6 0 . 2 3 2 , 0 3 2 9 4 . 6 0 .1 8 7, 0 3 2 9 4 .1 2 2 . 6 3 5 ,
0 3 2 9 4 .1 2 2 . 6 9 2 , 0 3 2 9 4 .1 2 2 . 6 9 3 , 0 3 2 9 4 .10 9.14 ,
03294.131.646, 03294.131.714, 03294.200.809; за с. Габрене, община Петрич – 14091.1.68, 14091.1.72 ,
14091.1.430, 14091.1.478, 14091.1.707, 14091.1.736,
14091.1.817, 14091.1.841, 14091.1.948, 14091.1.990,
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14091.1.729, 14091.1.906, 14091.1.338, 14091.1.91,
14091.1.326, 14091.1.327, 14091.1.819, 14091.1.806,
14091.1.907, 14091.1.723, 14091.1.721, 14091.1.720,
14091.1.908, 14091.1.909, 14091.1.882, 14091.1.831,
14091.1.718, 14091.1.354, 14091.1.353, 14091.1.350,
14091.1.95, 14091.1.309, 14091.32.766, 14091.32.21,
14091.30.855, 14091.30.23, 14091.30.820, 14091.30.21,
14091.30.20, 14091.30.19, 14091.30.18, 14091.30.16,
14091.30.10, 14091.30.9, 14091.30.7, 14091.30.22,
14091.30.6, 14091.30.3, 14091.30.2 , 14091.30.1,
14091.30.27, 14091.30.803, 14091.30.810, 14091.43.906,
14091.43.12, 14091.13.28, 14091.13.26, 14091.13.9,
14091.13.16, 14091.13.15, 14091.13.7, 14091.13.6,
14091.13.324, 14091.28.853, 14091.28.38, 14091.28.22,
14091.28.21, 14091.28.13, 14091.28.12, 14091.28.41,
14091.28.2, 14091.28.1, 14091.9.862, 14091.9.850,
14091.9.30, 14091.9.31, 14091.9.27, 14091.9.13, 14091.9.12,
14091.9.11, 14091.9.8, 14091.9.9, 14091.9.5, 14091.9.810,
14091.8.39, 14091.54.847, 14091.54.16, 14091.54.268,
14091.54.269, 14091.54.176, 14091.54.239, 14091.5.115,
14091.5.508, 14091.5.155, 14091.5.52, 14091.5.5,
14091.5.26, 14091.5.107, 14091.18.932, 14091.5.810,
14091.3.210, 14091.3.107, 14091.3.284, 14091.3.874,
14091.2.767, 14091.2.14, 14091.2.156, 14091.2.132,
14091.2.134, 14091.2.130, 14091.2.21, 14091.2.770,
14091.2.61, 14091.2.133, 14091.5.16, 14091.24.774,
14091.24.743, 14091.42.287, 14091.42.86, 14091.42.32,
14091.1.290, 14091.41.292, 14091.1.291, 14091.1.224,
14091.1.763, 14091.1.183, 14091.1.403, 14091.1.463,
14091.1.913, 14091.38.288, 14091.38.160, 14091.38.159,
14091.11.771, 14091.4.107, 14091.4.8, 14091.4.911,
14 0 91.4.4 0 , 14 0 91.4.41, 14 0 91.4. 35, 14 0 91.4.9,
14091.3.285, 14091.3.768, 14091.3.5, 14091.3.363,
14091.1.210; за с. Камена, община Петрич – 35688.41.1,
35688.41.3, 35688.41.4, 35688.41.109, 35688.39.7,
35688.39.25, 35688.39.26, 35688.39.27, 35688.39.29,
35688.39.31, 35688.39.33, 35688.39.34, 35688.39.35,
35688.39.36, 35688.39.37, 35688.55.162, 35688.55.192,
35688.55.276, 35688.44.1, 35688.44.5, 35688.44.6,
35688.44.7, 35688.44.8, 35688.44.9, 35688.44.10,
35688.44.11, 35688.44.13, 35688.44.32, 35688.44.192,
35688.44.197, 35688.45.1, 35688.45.49, 35688.45.192,
35688.42.28, 35688.42.30, 35688.42.99, 35688.42.190,
35688.43.7, 35688.43.9, 35688.43.10, 35688.43.11,
35688.46.11, 35688.46.12, 35688.46.13, 35688.46.14,
35688.46.23, 35688.46.192, 35688.47.1, 35688.47.2,
35688.47.3, 35688.47.4, 35688.47.192, 35688.48.1,
35688.48.3, 35688.48.7, 35688.48.9, 35688.48.11,
35688.48.14, 35688.48.46, 35688.48.49, 35688.48.59,
35688.48.192, 35688.48.195, 35688.48.193, 35688.48.203,
35688.48.263, 35688.48.277, 35688.49.8, 35688.49.9,
35688.49.10, 35688.49.22, 35688.49.95, 35688.49.187,
35688.37.1, 35688.37.10, 35688.37.178, 35688.37.202,
35688.21.14, 35688.21.186, 35688.51.9, 35688.51.10,
35688.51.11, 35688.51.12, 35688.29.1, 35688.29.4,
35688.29.75, 35688.29.163, 35688.29.222, 35688.1.32,
35688.1.35, 35688.1.37, 35688.2.132, 35688.27.1,
35688.27.2, 35688.27.3, 35688.27.4, 35688.28.112,
35688.25.1, 35688.25.32, 35688.25.33, 35688.25.28,
35688.25.31, 35688.25.29, 35688.25.39, 35688.32.18,
35688.32.19, 35688.7.159, 35688.7.169, 35688.30.1,
35688.30.20, 35688.30.21, 35688.30.23, 35688.30.24,
35688.30.211, 35688.42.2, 35688.42.3, 35688.42.4,
35688.55.276; за с. Ключ, община Петрич – 37349.67.32,
37349.67.35, 37349.67.37, 37349.67.38, 37349.67.43,
37349.67.340, 37349.67.341, 37349.69.219, 37349.78.9,
37349.78.13, 37349.78.14, 37349.78.25, 37349.78.308,
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37349.78.314, 37349.82.334, 37349.82.335, 37349.82.364,
37349.83.6, 37349.83.7, 37349.83.8, 37349.85.14,
37349.85.224, 37349.89.8, 37349.89.55, 37349.89.56,
37349.89.76, 37349.89.356, 37349.89.420, 37349.90.19,
37349.90.227, 37349.90.343, 37349.91.10, 37349.91.228,
37349.92.6, 37349.92.7, 37349.92.13, 37349.92.344,
37349.92.346, 37349.92.347, 37349.93.16, 37349.93.24,
37349.93.10, 37349.93.29, 37349.93.30, 37349.94.15,
37349.94.18, 37349.94.333, 37349.94.338, 37349.94.394,
37349.6.387, 37349.1.148, 37349.1.241, 37349.1.169,
37349.1.39, 37349.1.4, 37349.1.3, 37349.6.380, 37349.5.22,
37349.5.21, 37349.5.2 0, 37349.5.19, 37349.5.4 6,
37349.5.48, 37349.6.229, 37349.6.117, 37349.6.1,
37349.6.385, 37349.6.146, 37349.50.114, 37349.47.388,
37349.6.379, 37349.105.14, 37349.105.15, 37349.26.110,
37349.26.106, 37349.26.362, 37349.25.279, 37349.9.5,
37349.9.19, 37349.9.17, 37349.11.107, 37349.72.31,
37349.72.267, 37349.73.4, 37349.71.8, 37349.71.9,
37349.87.1, 37349.70.14, 37349.71.220, 37349.71.108,
37349.87.318, 37349.71.316; за с. Коларово, община
Петрич – 37989.60.352 , 37989.59.1, 37898.59.4,
37989.59.2, 37989.59.3, 37989.59.35, 37989.59.44,
37989.59.43, 37989.59.10, 37989.59.11, 37989.59.39,
37989.59.21, 37989.59.27, 37989.59.364, 37989.59.483,
37989.57.2, 37989.57.13, 37989.57.19, 37989.57.18,
37989.57.363, 37989.58.11, 37989.58.13, 37989.58.23,
37989.58.22, 37989.58.21, 37989.58.60, 37989.58.24,
37989.58.29, 37989.58.54, 37989.58.53, 37989.58.52,
37989.58.39, 37989.58.38, 37989.60.123, 37989.60.154,
37989.60.347, 37989.60.351, 37989.64.258, 37989.64.514,
37989.66.21, 37989.66.547, 37989.66.555, 37989.66.50,
37989.66.553, 37989.66.37, 37989.66.255, 37989.83.72,
37989.83.60, 37989.83.61, 37989.83.90, 37989.83.132,
37989.83.131, 37989.83.88, 37989.83.64, 37989.83.66,
37989.83.99, 37989.83.75, 37989.83.85, 37989.83.89,
37989.62.1, 37989.62.46, 37989.62.6, 37989.62.64,
37989.62.11, 37989.62.22, 37989.64.256, 37989.9.521,
37989.44.1, 37989.44.2 , 37989.12.93, 37989.43.7,
37989.1.42, 37989.1.40, 37989.1.41, 37989.6.38, 37989.6.9,
37989.6.8, 37989.6.7, 37989.6.30, 37989.6.6, 37989.6.5,
37989.43.27, 37989.43.5, 37989.43.6, 37989.43.4,
37989.43.1, 37989.8.2, 37989.8.3, 37989.8.4, 37989.8.5,
37989.7.85, 37989.11.25, 37989.25.278, 37989.11.18,
37989.25.34, 37989.12.311, 37989.14.19, 37989.14.27,
37989.24.317, 37989.78.38, 37989.78.226, 37989.78.34,
37989.78.36, 37989.40.1, 37989.40.2, 37989.40.3,
37989.40.9, 37989.40.10, 37989.28.288, 37989.39.24,
37989.39.27, 37989.39.32, 37989.39.429, 37989.47.2,
37989.47.3, 37989.12.165, 37989.12.163, 37989.12.161,
37989.12.171, 37989.20.164, 37989.36.5, 37989.36.50,
37989.62.35, 37989.62.62, 37989.62.36, 37989.62.33,
37989.90.383, 37989.59.34, 37989.59.17; за с. Самуилово, община Петрич – 65293.44.49, 65293.44.71,
65293.44.54, 65293.44.63, 65293.67.12, 65293.59.29,
65293.59.32, 65293.59.30, 65293.59.31, 65293.59.27,
65293.33.6, 65293.33.7, 65293.33.8, 65293.33.13,
65293.34.54, 65293.34.20, 65293.34.41, 65293.34.44,
65293.34.29, 65293.34.30, 65293.34.31, 65293.34.34,
65293.34.35, 65293.34.40, 65293.48.16, 65293.48.1,
65293.48.2, 65293.48.11, 65293.48.12, 65293.7.30,
65293.7.29, 65293.7.2 8 , 65293.7.31, 65293.1.4 4,
65293.53.16, 65293.9.19, 65293.49.14, 65293.49.12,
65293.26.40, 65293.26.50, 65293.26.47, 65293.5.22,
65293. 5.23, 65293. 5.13, 65293. 5.17, 65293. 5.18,
65293.5.12, 65293.26.39, 65293.26.36, 65293.5.14,
65293.5.15, 65293.6.13, 65293.5.11, 65293.26.33,
65293.26.44, 65293.26.38, 65293.26.59, 65293.26.60,
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65293.26.61, 65293.26.73, 65293.26.74, 65293.26.69,
65293.26.68, 65293.26.62, 65293.26.64, 65293.26.65,
65293.26.37, 65293.6.18, 65293.6.19, 65293.6.17,
65293.6.14, 65293.6.11, 65293.26.32, 65293.27.48,
65293.61.8, 65293.61.11, 65293.24.16, 65293.28.34,
65293.28.33, 65293.28.29, 65293.31.26, 65293.31.27,
65293.31.25, 65293.55.5, 65293.55.7, 65293.55.10,
65293.55.22, 65293.55.23, 65293.55.25, 65293.67.10; за
с. Скрът, община Петрич – 66901.57.4, 66901.57.630,
66901.57.848,66901.57.1, 66901.57.2, 66901.57.3,
66901.57.852, 66901.57.850, 66901.57.301, 66901.57.851,
66901.58.852, 66901.58.1, 66901.54.1, 66901.52.15,
66901.61.4, 66901.61.3, 66901.63.313, 66901.63.805,
66901.63.315, 66901.63.316, 66901.63.11, 66901.63.3,
66901.63.1, 66901.42.319, 66901.42.320, 66901.61.332,
66901.61.742, 66901.61.743, 66901.42.3, 66901.42.2,
66901.3.1, 66901.2.22, 66901.71.124, 66901.53.254,
66901.53.828, 66901.53.831, 66901.51.1, 66901.52.2,
66901.51.3, 66901.28.23, 66901.39.171, 66901.39.201,
66901.39.1, 66901.39.5, 66901.39.250, 66901.78.818,
669 01.78.1, 669 01.45.1, 669 01.45.2 , 669 01.45.3,
66901.45.4, 66901.45.5, 66901.45.6; за с. Яворница,
община Петрич – 8 71 3 4.69. 2 75, 8 71 3 4.1. 2 75,
87134.58.275, 87134.79.275, 87134.68.609, 87134.68.44,
87134.68.39, 87134.68.20, 87134.68.48, 87134.68.8,
87134.68.860, 87134.68.865, 87134.68.862, 87134.62.53,
87134.62.52, 87134.62.54, 87134.62.38, 87134.62.61,
87134.62.288, 87134.61.50, 87134.61.53, 87134.61.48,
87134.61.54, 87134.61.352, 87134.59.892, 87134.1.291,
87134.1.76, 87134.1.77, 87134.1.74, 87134.1.9 9,
87134.1.57, 87134.1.85, 87134.1.84, 87134.1.101,
87134.1.969, 87134.69.13, 87134.69.15, 87134.69.16,
87134.69.18, 87134.69.43, 87134.69.609, 87134.58.75,
87134.58.74, 87134.58.62, 87134.58.15, 87134.91.989,
87134.91.344, 87134.91.505, 87134.79.22, 87134.79.8,
87134.79.14, 87134.79.15, 87134.79.16, 87134.79.17,
87134.79.234, 87134.76.6, 87134.74.598, 87134.74.1,
87134.74.7, 87134.74.4, 87134.73.599, 87134.73.1,
87134.73.3, 87134.1.96, 87134.1.998, 87134.1.421,
87134.1.406, 87134.47.292, 87134.47.579, 87134.47.224,
87134.47.214, 87134.47.11, 87134.47.398, 87134.47.581,
87134.47.596, 87134.47.580, 87134.47.222, 87134.47.582,
87134.6.224, 87134.6.208, 87134.21.224, 87134.21.190,
87134.21.3, 87134.21.191, 87134.6.583, 87134.7.18,
87134.48.156, 87134.67.111, 87134.67.527, 87134.15.528,
87134.67.226, 87134.17.518, 87134.67.1, 87134.67.125,
87134.16.124, 87134.14.319, 87134.41.252, 87134.41.547,
87134.31.256, 87134.41.113, 87134.58.564, 87134.58.569,
87134.58.578, 87134.58.499, 87134.58.37, 87134.48.112.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Благоевград. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
8482
91. – Агенцията по геодезия, картография
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР
съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри за отстраняване на явна фактическа
грешка въз основа на проекти, изработени от
правоспособно лице по ЗК ИР. Изменението
засяга поземлени имоти с идентификатори: за
с. Васил Левски, община Търговище – 10238.13.52,
10238.13.54, 10238.14.25, 10238.38.46, 10238.38.55,
10238.38.62, 10238.38.63, 10238.38.64, 10238.13.28,
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10238.13.50, 10238.13.58, 10238.14.1, 10238.14.3,
10238.14.4, 10238.14.12, 10238.14.17, 10238.14.18,
10238.15.20, 10238.15.32, 10238.15.33, 10238.15.40,
10238.18.63, 10238.19.24, 10238.19.25, 10238.19.29,
10238.23.26, 10238.23.29, 10238.21.25, 10238.21.26,
10238.21.27; за с. Голямо ново, община Търговище – 15895.22.18, 15895.27.501, 15895.2 8.29,
15895.51.8, 15895.51.34, 15895.59.401, 15895.60.470,
15895.60.471, 15895.21.5, 15895.21.6, 15895.21.12,
15895.21.15, 15895.21.28, 15895.22.19, 15895.22.20,
15895.26.502, 15895.27.2, 15895.27.3, 15895.27.4,
15895.27.5, 15895.27.6, 15895.2 8.1, 15895.2 8.2 ,
15895.28.3, 15895.28.4, 15895.28.5, 15895.28.6,
15895.28.7, 15895.28.8, 15895.28.9, 15895.28.10,
15895.28.11, 15895.28.12, 15895.28.13, 15895.28.30,
15895.28.31, 15895.28.35, 15895.28.501, 15895.36.11,
15895.36.501, 15895.51.3, 15895.51.4, 15895.51.5,
15895.51.6, 15895.51.7, 15895.57.338, 15895.59.400,
15895.59.402, 15895.60.472, 15895.60.473; за с. Голямо Соколово, община Търговище – 15919.5.199,
15919.5.200, 15919.5.201, 15919.5.74, 15919.5.195,
15919.5.211, 15919.8.87, 15919.9.122, 15919.9.126;
за с. Давидово, община Търговище – 20050.11.50,
20050.11.37, 20050.11.38, 20050.11.39, 20050.11.44,
20050.11.45, 20050.11.47, 20050.11.53, 20050.11.54,
20050.11.74, 20050.11.88, 20050.2.92, 20050.5.46,
20 050.14.14, 20 050.1.6, 20 050.1.50, 20 050.1.53,
2 0 050.2 .1, 2 0 050.2 .2 8, 2 0 050.2 .29, 2 0 050.2 .30,
20 050.2.67, 20 050.2.68, 20 050.2.93, 20 050.4.73,
20050.5.1, 20050.6.1, 20050.6.3, 20050.6.16, 20050.6.17,
20 050.6.23, 20 050.6.27, 20 050.6.28, 20 050.6.29,
20 050.6.37, 20 050.6.38, 20 050.6.46, 20 050.6.49,
20 050.6.50, 20 050.6.67, 20 050.7.18, 20 050.8.19,
20 050.8.37, 20 050.14.3, 20 050.14.5, 20 050.14.6,
20050.14.10, 20050.14.11, 20050.14.12, 20050.14.13,
20050.15.19, 20050.15.20, 20050.15.23, 20050.15.28,
20050.15.29, 20050.15.30, 20050.15.31, 20050.15.32,
20050.15.33, 20050.15.34, 20050.15.35, 20050.15.36,
20050.15.39, 20050.19.7; за с. Здравец, община Търговище – 30644.4.11, 30644.41.75, 30644.3.1, 30644.3.2,
30644.3.11, 30644.3.12, 30644.4.1, 30644.4.2, 30644.4.3,
30644.4.4, 30644.4.5, 30644.4.7, 30644.4.10, 30644.38.4,
30644.38.6, 30644.39.6, 30644.39.8, 30644.39.9,
30644.41.16, 30644.41.53, 30644.41.65, 30644.41.73,
30644.41.75, 30644.42.1, 30644.42.8, 30644.42.9,
30644.42.10, 30644.42.11, 30644.42.12, 30644.46.8,
30644.93.126, 30644.28.32, 30644.29.33, 30644.28.8,
30644.28.9, 30644.28.11, 30644.28.12, 30644.28.14,
30644.28.33, 30644.28.34, 30644.28.38, 30644.29.23,
30644.29.30, 30644.29.31, 30644.29.32, 30644.6.45,
30644.17.40, 30644.17.43, 30644.24.33, 30644.24.34,
30644.25.31; за с. Кошничари, община Търговище – 39195.5.17, 39195.5.18, 39195.5.34, 39195.5.36,
39195.5.37, 39195.5.501; за с. Кръшно, община Търговище – 40395.11.48, 40395.65.295, 40395.65.296,
40395.65.305, 40395.65.306, 40395.65.309, 40395.65.310,
40395.12.41, 40395.18.39, 40395.18.36; за с. Подгорица, община Търговище – 57008.38.185, 57008.23.37,
57008.23.40, 57008.23.41, 57008.23.72, 57008.31.26,
57008.31.384, 57008.32.76, 57008.32.78, 57008.37.74,
57008.94.95, 57008.94.171, 57008.99.49, 57008.41.164,
57008.42.160, 57008.42.162, 57008.44.161, 57008.44.163;
за с. Ралица, община Търговище – 62164.12.24,
62164.12.25, 62164.12.26, 62164.12.38, 62164.19.1; за
с. Росина, община Търговище – 63077.2.7, 63077.2.8,
63077.2.9, 63077.2.12, 63077.2.13, 63077.2.14, 63077.2.15,
63077.2.501, 63077.2.502, 63077.4.28, 63077.4.501,
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63077.7.2 , 63077.7.7, 63077.27.255, 63077.24.15,
63077.14.16, 63077.14.17, 63077.14.502, 63077.15.10,
63077.16.10, 63077.16.11, 63077.17.22, 63077.17.501,
63077.18.37, 63077.18.38, 63077.18.39, 63077.18.40,
63077.18.43, 63077.18.45, 63077.23.33, 63077.23.34,
63077.24.4, 63077.24.5, 63077.24.13, 63077.24.16,
63077.24.17, 63077.24.18, 63077.24.19, 63077.24.20,
63077.24.21, 63077.24.502. Проектите за изменение
се намират в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Търговище. В 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите
и да изразят писмено становище с представяне
на доказателства.
8483
92. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Владиченци, община Димово – 11497.100.64, 11497.230.66, 11497.230.67,
1149 7.10 0 . 2 2 0 , 1149 7.10 0 . 2 3 0 , 1149 7.10 0 . 2 4 0 ,
1149 7.10 0 . 2 5 0 , 1149 7.10 0 . 2 7 0 , 1149 7.10 0 . 2 8 0 ,
1149 7.10 0 . 2 9 0 , 1149 7.10 0 . 3 0 0 , 1149 7.10 0 . 310 ,
11497.100.320, 11497.100.340, 11497.210.67, 11497.210.514,
114 9 7. 210 . 51 5, 114 9 7. 210 .7 0 0 , 114 9 7. 2 3 0 .17 0 ,
1149 7. 2 3 0 .18 0 , 1149 7. 2 3 0 .19 0 , 1149 7. 2 3 0 . 2 0 0 ,
1149 7. 2 3 0 . 2 0 5, 1149 7. 2 3 0 . 210 , 1149 7. 2 3 0 . 21 5,
1149 7. 2 3 0 . 2 2 0 , 1149 7. 2 3 0 . 2 3 0 , 1149 7. 2 3 0 . 2 4 0 ,
1149 7. 2 3 0 . 2 5 0 , 1149 7. 2 3 0 . 2 6 0 , 1149 7. 2 3 0 . 2 7 0 ,
1149 7. 2 3 0 . 2 8 0 , 1149 7. 2 3 0 . 2 9 0 , 1149 7. 2 3 0 . 3 0 0 ,
1149 7. 2 3 0 . 310 , 1149 7. 2 3 0 . 32 0 , 1149 7. 2 3 0 . 33 0 ,
1149 7. 2 3 0 . 3 4 0 , 1149 7. 2 3 0 . 35 0 , 1149 7. 2 3 0 . 355,
11497.230.360, 11497.240.69, 11497.240.72, 11497.240.130,
1149 7. 2 4 0 .14 0 , 1149 7. 2 4 0 .1 5 0 , 1149 7. 2 4 0 .16 0 ,
1149 7. 2 4 0 .17 0 , 1149 7. 2 4 0 .18 0 , 1149 7. 2 4 0 .18 9,
1149 7. 2 4 0 .19 0 , 1149 7. 2 4 0 . 2 0 0 , 1149 7. 2 4 0 . 210 ,
1149 7. 2 4 0 . 2 2 0 , 1149 7. 2 4 0 . 2 3 0 , 1149 7. 2 4 0 . 2 4 0 ,
11497.240.250, 11497.240.260, 11497.240.270; за с. Върбовчец, община Димово – 12824.20.113, 12824.20.400,
12824.17.9, 12824.17.10, 12824.17.11, 12824.17.13,
12824.17.14, 12824.17.16, 12824.17.17, 12824.18.13,
12824.18.14, 12824.18.15, 12824.18.16, 12824.18.121,
12824.20.1, 12824.20.22, 12824.20.23, 12824.20.24,
12824.20.25, 12824.20.26, 12824.20.27, 12824.20.39,
12824.20.40, 12824.20.41, 12824.20.42, 12824.20.43,
12824.20.44, 12824.20.45, 12824.20.46, 12824.20.47,
12824.20.48, 12824.20.50, 12824.20.75, 12824.20.114,
12824.14.17, 12824.14.120, 12824.15.230, 12824.13.23,
12824.13.330, 12824.14.7, 12824.14.9, 12824.14.10,
12824.14.19, 12824.15.11, 12824.15.30, 12824.15.68; за
с. Извор, община Димово – 32370.6.59, 32370.4.1,
32370.4.46, 32370.4.47, 32370.5.1, 32370.5.62, 32370.6.1,
32370.6.24, 32370.6.61, 32370.6.89, 32370.7.1, 32370.7.17,
32370.8.1, 32370.8.92, 32370.19.61, 32370.56.31,
32370.56.52, 32370.11.18, 32370.11.19, 32370.11.20,
32370.11.21, 32370.11.22, 32370.11.23, 32370.11.24,
32370.11.34, 32370.11.35, 32370.11.36, 32370.11.37,
32370.11.38, 32370.40.4, 32370.40.15, 32370.40.16,
32370.40.17, 32370.40.18, 32370.40.19, 32370.40.20,
32370.40.28, 32370.40.29, 32370.41.1, 32370.41.2,
32370.41.3, 32370.41.4, 32370.41. 5, 32370.41.7,
32370.41.54, 32370.42.1, 32370.47.93, 32370.48.1,
32370.48.25, 32370.48.26, 32370.48.27, 32370.48.28,
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32370.53.1, 32370.53.2 , 32370.53.3, 32370.53.4,
32370.53.13, 32370.53.14, 32370.53.15, 32370.53.16,
32370.54.1, 32370.54.2 , 32370.54.3, 32370.54.4,
32370.54.5, 32370.54.6, 32370.54.7, 32370.54.8,
32370.54.9, 32370.54.10, 32370.56.1, 32370.56.2,
32370.56.3, 32370.56.4, 32370.56.5, 32370.56.6,
32370.56.7, 32370.56.8, 32370.56.69, 32370.56.70,
32370.56.71, 32370.56.96, 32370.58.101, 32370.61.1,
32370.61.2 , 32370.61.3, 32370.61.4, 32370.61.5,
32370.61.24, 32370.142.37, 32370.75.117, 32370.75.126,
32370.68.58, 32370.72.1, 32370.72.2, 32370.72.3,
32370.72.4, 32370.72.5, 32370.72.8, 32370.72.14,
32370.72.15, 32370.72.16, 32370.72.18, 32370.72.19,
32370.72.25, 32370.72.26, 32370.72.121, 32370.73.3,
32370.73.4, 32370.73. 5, 32370.73.6, 32370.73.7,
32370.73.8, 32370.73.9, 32370.73.10, 32370.73.11,
32370.73.12, 32370.73.13, 32370.73.16, 32370.73.17,
32370.73.18, 32370.73.19, 32370.73.20, 32370.73.21,
32370.73.22, 32370.73.24, 32370.73.26, 32370.73.28,
32370.73.29, 32370.73.30, 32370.73.31, 32370.73.32,
32370.73.34, 32370.73.35, 32370.73.38, 32370.73.39,
32370.73.42, 32370.73.43, 32370.73.44, 32370.74.1,
32370.75.2, 32370.75.3, 32370.75.4, 32370.75.116,
32370.76.140, 32370.77.7, 32370.84.147, 32370.148.146,
32370.91.1, 32370.91.2, 32370.93.5, 32370.93.148,
32370.94.1, 32370.146.1, 32370.149.3, 32370.149.180,
32370.150.18, 32370.150.19, 32370.150.29, 32370.150.31,
32370.150.150, 32370.117.176, 32370.163.1, 32370.111.11,
32370.111.12, 32370.111.137, 32370.112.10, 32370.112.11,
32370.112.162, 32370.117.11, 32370.117.19, 32370.117.161,
32370.119.19, 32370.119.163, 32370.120.8, 32370.120.10,
32370.120.11, 32370.120.12, 32370.120.13, 32370.120.15,
32370.120.16, 32370.120.17, 32370.120.18, 32370.120.20,
32370.120.21, 32370.120.22, 32370.120.26, 32370.123.1,
32370.123.2, 32370.123.3, 32370.123.4, 32370.123.5,
32370.123.6, 32370.123.7, 32370.123.8, 32370.123.10,
32370.123.11, 32370.123.12, 32370.123.22, 32370.123.24,
32370.123.25, 32370.123.170, 32370.125.1, 32370.125.12,
32370.128.2, 32370.128.3, 32370.128.4, 32370.128.5,
32370.128.6, 32370.128.7, 32370.128.8, 32370.128.9,
32370.128.10, 32370.128.12, 32370.128.13, 32370.128.169,
32370.129.9, 32370.129.10, 32370.129.11, 32370.129.12,
32370.129.13, 32370.129.14, 32370.129.15, 32370.129.16,
32370.129.17, 32370.129.19, 32370.129.20, 32370.161.168,
32370.162.157; за с. Костичовци, община Димово – 38995.11.22, 38995.11.23, 38995.11.1, 38995.11.2,
38995.11.3, 38995.11.4, 38995.11.5, 38995.11.6,
38995.11.7, 38995.11.8, 38995.11.9, 38995.11.10,
38995.11.11, 38995.11.19, 38995.11.20, 38995.11.21,
38995.12.1, 38995.12.2, 38995.12.9, 38995.12.10,
38995.12.11, 38995.12.12, 38995.12.13, 38995.12.20,
38995.12.21, 38995.13.1, 38995.13.2, 38995.13.3,
38995.13.4, 38995.13.5, 38995.13.6, 38995.13.7,
38995.13.8, 38995.13.9, 38995.13.10, 38995.13.11,
38995.13.12, 38995.13.13, 38995.13.14, 38995.13.15,
38995.13.16, 38995.13.17, 38995.13.18, 38995.13.19,
38995.17.6, 38995.18.1, 38995.18.5, 38995.18.6,
38995.18.7, 38995.18.8, 38995.18.9, 38995.18.10,
38995.18.11, 38995.18.14, 38995.18.15, 38995.18.16,
38995.18.17, 38995.18.18, 38995.18.19, 38995.18.20,
38995.18.21, 38995.18.22, 38995.18.23, 38995.18.24,
38995.18.25, 38995.18.26, 38995.18.74, 38995.18.75,
38995.18.115, 38995.19.27, 38995.19.28, 38995.19.42,
38995.19.44, 38995.19.111, 38995.20.16, 38995.20.17,
38995.20.18, 38995.20.19, 38995.20.20, 38995.20.21,
38995.20.22, 38995.20.23, 38995.20.24, 38995.20.25,
38995.20.26, 38995.20.27, 38995.20.28, 38995.20.32,
38995.20.33, 38995.20.34, 38995.21.13, 38995.21.26,
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38995.22.1, 38995.22.2, 38995.22.3, 38995.22.18,
38995.55.27, 38995.55.79, 38995.55.130, 38995.57.1,
38995.57.2, 38995.57.3, 38995.57.18, 38995.57.19,
38995.57.20, 38995.57.21, 38995.57.22, 38995.57.23,
38995.57.24, 38995.59.1, 38995.59.2, 38995.59.3,
38995.59.14, 38995.59.21, 38995.59.42, 38995.61.1,
38995.61.15, 38995.61.16, 38995.101.33, 38995.101.38,
38995.101.39, 38995.101.40, 38995.53.203, 38995.56.76,
38995.20.79, 38995.20.123, 38995.32.1, 38995.32.43,
38995.37.10, 38995.37.11, 38995.37.12, 38995.37.13,
38995.47.12, 38995.47.13, 38995.47.14, 38995.47.15,
38995.47.16, 38995.47.17, 38995.47.26, 38995.47.27,
38995.47.31, 38995.47.119, 38995.50.48, 38995.53.2,
38995.53.4, 38995.53.5, 38995.53.6, 38995.53.7,
38995.53.8, 38995.53.9, 38995.53.11, 38995.53.12,
38995.53.13, 38995.53.14, 38995.53.15, 38995.53.16,
38995.53.17, 38995.53.18, 38995.53.19, 38995.53.20,
38995.53.204, 38995.54.1, 38995.54.8, 38995.54.9,
38995.54.10, 38995.54.11, 38995.54.13, 38995.54.14,
38995.54.204, 38995.55.76, 38995.56.1, 38995.56.13,
38995.56.14, 38995.56.15, 38995.64.73, 38995.64.74,
38995.64.75, 38995.64.136, 38995.65.5, 38995.65.6,
38995.65.7, 38995.65.8, 38995.65.9, 38995.65.10,
38995.65.11, 38995.65.12, 38995.65.13, 38995.65.14,
38995.65.138, 38995.66.32, 38995.75.152, 38995.116.1,
38995.116.2, 38995.116.4, 38995.116.13, 38995.116.181,
38995.117.55, 38995.117.87, 38995.117.88, 38995.117.89,
38995.117.148, 38995.63.25, 38995.63.49, 38995.63.136,
38995.64.32, 38995.64.35, 38995.64.38, 38995.64.41,
38995.64.47, 38995.64.48, 38995.64.50, 38995.64.53,
38995.64.54, 38995.64.59, 38995.64.60, 38995.64.61,
38995.64.65, 38995.64.66, 38995.64.67, 38995.64.68,
38995.64.72, 38995.64.76, 38995.64.78, 38995.65.2,
38995.65.15, 38995.65.16, 38995.65.17, 38995.65.18,
38995.65.19, 38995.65.62, 38995.66.1, 38995.66.5,
38995.66.6, 38995.66.11, 38995.66.12, 38995.66.13,
38995.66.17, 38995.66.18, 38995.66.19, 38995.66.20,
38995.66.21, 38995.66.22, 38995.66.61, 38995.67.39,
38995.67.179, 38995.69.1, 38995.72.1, 38995.72.144,
38995.74.1, 38995.117.54; за с. Мали Дреновец, община Димово – 46320.50.40, 46320.20.30, 46320.20.50,
46320.20.85, 46320.20.140, 46320.20.150, 46320.20.160,
46320.20.170, 46320.20.180, 46320.20.190, 46320.20.200,
46320.20.210, 46320.20.220, 46320.20.230, 46320.20.240,
46320.20.302, 46320.20.330, 46320.20.331, 46320.20.951,
46320.25.22, 46320.25.30, 46320.25.40, 46320.25.50,
46320.25.60, 46320.25.81, 46320.30.1, 46320.30.10,
46320.30.20, 46320.30.24, 46320.30.30, 46320.30.40,
46320.30.50, 46320.30.210, 46320.30.220, 46320.30.230,
46320.30.240, 46320.30.261, 46320.30.262, 46320.30.500,
46320.30.521, 46320.40.11, 46320.40.350, 46320.50.50,
46320.50.70, 46320.50.80, 46320.50.501, 46320.260.363,
4 632 0. 2 6 0. 391, 4 632 0. 2 6 0. 39 8 , 4 632 0.1 35. 210 ,
46320.135.215, 46320.10.10, 46320.135.214, 46320.135.216,
46320.135.372, 46320.140.10, 46320.140.15, 46320.140.20,
46320.140.25, 46320.140.30, 46320.140.40, 46320.140.50,
46320.140.60, 46320.140.70, 46320.140.80, 46320.140.90,
46320.140.100; за с. Септемврийци, община Димово – 66278.112.23, 66278.275.110, 66278.275.111,
66278.275.112, 66278.200.9, 66278.102.30, 66278.102.457,
66278.110.19, 66278.110.22, 66278.110.90, 66278.110.100,
6 62 78 .110 .110 , 6 62 78 .110 .1 2 0 , 6 62 78 .110 .1 3 0 ,
6 62 78 .110 .14 0 , 6 62 78 .110 .1 5 0 , 6 62 78 .110 .16 0 ,
6 62 78 .110 .17 0 , 6 62 78 .110 .18 0 , 6 62 78 .110 .19 0 ,
6 62 78 .110 . 2 0 0 , 6 62 78 .110 . 210 , 6 62 78 .110 . 2 2 0 ,
66278.112.11, 66278.112.12, 66278.112.20, 66278.112.21,
6 6 2 7 8 .11 2 . 3 0 , 6 6 2 7 8 .11 2 . 4 0 , 6 6 2 7 8 .11 5 . 3 2 0 ,
6 62 78 .11 5. 33 0 , 6 62 78 .11 5. 391 , 6 62 78 .11 5. 39 4 ,
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66278.137.15, 66278.137.21, 66278.195.455, 66278.205.12,
66278.205.13, 66278.205.16, 66278.205.17, 66278.205.18,
66278.205.34, 66278.205.487, 66278.207.1, 66278.207.2,
66278.207.3, 66278.207.4, 66278.207.5, 66278.207.6,
66278.207.7, 66278.207.8, 66278.207.9, 66278.207.38,
66278.210.361, 66278.274.2, 66278.274.3, 66278.274.4,
66278.274.21, 66278.274.24, 66278.274.28, 66278.274.134,
66278.275.2, 66278.275.3, 66278.275.11, 66278.275.15,
66278.275.17, 66278.275.19, 66278.275.22, 66278.275.23,
66278.275.28, 66278.275.29, 66278.275.31, 66278.275.32,
66278.275.51, 66278.275.75, 66278.275.82, 66278.275.84,
66278.275.90, 66278.275.92, 66278.275.113, 66278.275.115,
66278.275.116, 66278.320.153, 66278.310.2, 66278.310.3,
66278.310.4, 66278.310.6, 66278.310.8, 66278.310.17,
66278.310.19, 66278.310.20, 66278.310.500, 66278.320.5,
66278.320.8, 66278.320.9, 66278.320.10, 66278.320.11,
66278.320.12, 66278.320.201, 66278.325.2, 66278.325.3,
66278.325.4, 66278.325.8, 66278.325.349, 66278.335.19,
66278.340.1, 66278.340.366, 66278.355.372, 66278.373.35,
66278.374.10, 66278.375.8, 66278.375.45, 66278.375.407;
за с. Тополовец, община Ружинци – 73924.10.31,
73924.10.34, 73924.10.35, 73924.18.11, 73924.54.4,
73924.85.24, 73924.116.39, 739241,19, 73924.3.5,
73924.10.1, 73924.10.29, 73924.10.32, 73924.10.33,
73924.10.36, 73924.10.37, 73924.14.24, 73924.14.25,
73924.16.32, 73924.16.34, 73924.16.35, 73924.18.1,
73924.18.12, 73924.18.23, 73924.18.24, 73924.18.25,
73924.18.27, 73924.19.1, 73924.19.2, 73924.19.4,
73924.19.5, 73924.19.6, 73924.22.10, 73924.22.11,
73924.22.12, 73924.24.1, 73924.24.2, 73924.24.3,
7392 4.2 4.4, 7392 4.25.1, 7392 4.29.4, 7392 4.29.6,
73924.30.1, 73924.30.2 , 73924.30.3, 73924.30.4,
73924.30.5, 73924.30.6, 73924.30.7, 73924.30.8,
7392 4.30.9, 7392 4.31.2 , 7392 4.31.4, 7392 4.31.8,
73924.31.9, 73924.44.1, 73924.54.6, 73924.72.33,
73924.73.4, 73924.73.5, 73924.73.6, 73924.73.13,
73924.78.10, 73924.83.22, 73924.83.24, 73924.84.12,
73924.84.13, 73924.84.14, 73924.85.1, 73924.85.20,
73924.85.21, 73924.85.22, 73924.85.23, 73924.85.25,
73924.86.6, 73924.86.7, 73924.86.8, 73924.87.10,
7392 4.88.1, 7392 4.9 0.1, 7392 4.91.6, 7392 4.91.7,
73924.99.1, 73924.99.8, 73924.108.1, 73924.108.10,
73924.108.11, 73924.109.25, 73924.109.26, 73924.115.1,
73924.120.26, 73924.120.40, 73924.119.7, 73924.118.37,
73924.119.5, 73924.119.6, 73924.119.8, 73924.119.10,
73924.123.11, 73924.97.16, 73924.121.1, 73924.121.2,
73924.121.7, 73924.121.8, 73924.122.1, 73924.122.2,
73924.122.3, 73924.122.4, 73924.122.5, 73924.122.6,
73924.122.7, 73924.122.8, 73924.122.9, 73924.122.10,
73924.122.15, 73924.122.18, 73924.123.1, 73924.123.2,
73924.123.3, 73924.123.4, 73924.123.5, 73924.123.6,
73924.123.9, 73924.123.10, 73924.123.13, 73924.123.14,
73924.124.1, 73924.124.2, 73924.124.3, 73924.124.4,
73924.124.6, 73924.124.7, 73924.124.8, 73924.124.9,
73924.124.10, 73924.124.11, 73924.124.12, 73924.124.13,
73924.124.14, 73924.124.15, 73924.124.16, 73924.124.17,
73924.124.28, 73924.124.29, 73924.124.30, 73924.124.32,
73924.131.11, 73924.131.12, 73924.131.13, 73924.131.14,
73924.131.15, 73924.133.60, 73924.133.61, 73924.133.66,
73924.133.72, 73924.139.2, 73924.139.5, 73924.139.11,
73924.139.12, 73924.139.25, 73924.139.26, 73924.139.30,
73924.141.11, 73924.143.1, 73924.147.6, 73924.150.2,
73924.150.3, 73924.128.1, 73924.130.1, 73924.131.5,
73924.131.6, 73924.131.9, 73924.131.10, 73924.131.16,
73924.131.17, 73924.131.19, 73924.131.21, 73924.133.1,
73924.133.29, 73924.133.30, 73924.133.31, 73924.133.32,
73924.133.33, 73924.133.46, 73924.133.47, 73924.133.48,
73924.133.53, 73924.133.54, 73924.133.55, 73924.133.56,
73924.133.57, 73924.133.58, 73924.133.59, 73924.133.62,
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73924.133.65, 73924.133.67, 73924.133.68, 73924.133.69,
73924.133.70, 73924.133.71, 73924.134.1, 73924.134.2,
73924.134.3, 73924.135.1, 73924.135.2, 73924.138.1,
73924.138.2, 73924.139.1, 73924.139.3, 73924.139.4,
73924.139.6, 73924.139.7, 73924.139.8, 73924.139.9,
73924.139.14, 73924.139.16, 73924.139.17, 73924.139.20,
73924.139.21, 73924.139.22, 73924.139.28, 73924.139.31,
73924.139.32, 73924.139.33, 73924.139.34, 73924.139.41,
73924.139.42, 73924.140.1, 73924.140.2, 73924.141.2,
73924.141.10, 73924.143.2, 73924.143.13, 73924.145.1,
73924.147.3, 73924.147.7, 73924.150.1, 73924.151.1,
73924.152.11, 73924.152.12, 73924.152.13, 73924.152.20.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Видин. В
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
8511
93. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Белащица, община
„Родопи“ – 03304.18.176, 03304.22.31, 03304.22.30,
03304.22.39, 03304.12.1906, 03304.12.247, 03304.12.246,
03304.12.234, 03304.12.1917, 03304.12.1913, 03304.11.78,
03304.11.232, 03304.11.233, 03304.11.235, 03304.11.76,
03304.11.122, 03304.11.297, 03304.11.74, 03304.10.149,
03304.10.156, 03304.10.141, 03304.10.207, 03304.10.159,
03304.15.44, 03304.15.43, 03304.15.35, 03304.15.52,
03304.15.50, 03304.15.53, 03304.15.33, 03304.15.39,
03304.15.46, 03304.15.45, 03304.15.85, 03304.15.87,
03304.15.88, 03304.15.61, 03304.28.7, 03304.28.6,
03304.15.48, 03304.28.5, 03304.26.157, 03304.26.37,
0 33 0 4 . 2 6 .1 5 6 , 0 33 0 4 .1 2 .1 918 , 0 33 0 4 .1 2 .1 91 5,
0 33 0 4.1 2 .1914 , 0 33 0 4.1 2 .191 2 , 0 33 0 4.1 2 .1911 ,
0 33 0 4.1 2 .1910 , 0 33 0 4.1 2 .19 0 9, 0 33 0 4.1 2 .19 0 8 ,
03304.11.113, 03304.11.114, 03304.11.115, 03304.11.116,
03304.11.38, 03304.11.37, 03304.11.36, 03304.11.90,
03304.11.91, 03304.11.88, 03304.11.33, 03304.11.32,
03304.11.40, 03304.11.41, 03304.11.98, 03304.11.43,
03304.11.44, 03304.11.100, 03304.11.101, 03304.11.102,
03304.11.103, 03304.10.173, 03304.10.66, 03304.10.67,
03304.10.65, 03304.10.359, 03304.10.358, 03304.10.1374,
0 33 0 4 .10 .1 371 , 0 33 0 4 .10 .1 37 2 , 0 33 0 4 .10 .1 37 3,
03304.10.64, 03304.10.63, 03304.10.357, 03304.10.356,
03304.10.62, 03304.10.180, 03304.888.1, 03304.10.174,
03304.10.61, 03304.10.60, 03304.10.150, 03304.10.155,
03304.10.68, 03304.15.107, 03304.15.108, 03304.15.112,
03304.15.109, 03304.15.110, 03304.15.111, 03304.15.10,
03304.15.62, 03304.15.36, 03304.15.65, 03304.15.103,
03304.15.104, 03304.15.13, 03304.15.14, 03304.15.64,
03304.15.68, 03304.15.74, 03304.15.22, 03304.15.21,
03304.15.24, 03304.15.90, 03304.15.75, 03304.15.76,
03304.15.69, 03304.15.70, 03304.15.71, 03304.15.23,
03304.15.38, 03304.15.18, 03304.15.82, 03304.15.78,
03304.15.77, 03304.15.79, 03304.15.94, 03304.15.95,
03304.15.17, 03304.15.25, 03304.15.67, 03304.15.101,
03304.15.102, 03304.15.49, 03304.15.97, 03304.15.96,
03304.15.136, 03304.15.135, 03304.15.139, 03304.15.137,
03304.15.138, 03304.15.98, 03304.15.99, 03304.15.124,
03304.15.123, 03304.15.81, 03304.15.105, 03304.15.72,
03304.15.119, 03304.26.55, 03304.19.16, 03304.19.17,
03304.10.344, 03304.10.152, 03304.10.151, 03304.10.305,
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03304.10.149, 03304.10.148, 03304.10.145, 03304.10.144,
03304.11.74, 03304.11.78, 03304.11.83, 03304.9.1188;
за с. Браниполе, община „Родопи“ – 06077.40.249,
06077.40.185, 06077.40.302, 06077.40.303, 06077.40.315,
06077.40.564, 06077.50.251; за с. Брестник, община „Родопи“ – 06447.21.2, 06447.23.1, 06447.23.25,
06447.42.1, 06447.42.2, 06447.42.5, 06447.42.10,
06447.42.12, 06447.24.3, 06447.24.175, 06447.24.200,
06447.42.199, 06447.24.319, 06447.25.43, 06447.25.52,
06447.25.53, 06447.25.59, 06447.26.37, 06447.26.40,
06447.26.229, 06447.26.58, 06447.26.172, 06447.26.22,
06447.35.78, 06447.35.94, 06447.35.109, 06447.35.116,
06447.33.96, 06447.33.96, 06447.33.109, 06447.33.110,
06447.34.45, 06447.34.36, 06447.34.37, 06447.34.39,
06447.1.94, 06447.1.161, 06447.1.225, 06447.1.227,
06447.1.232, 06447.1.234, 06447.1.352, 06447.1.354,
06447.1.356, 06447.1.357, 06447.28.277. Проектите за
изменение се намират в Службата по геодезия,
картография и кадастър – Пловдив. В 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят
с проектите и да изразят писмено становище с
представяне на доказателства.
8512
94. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пловдив, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Белащица, с. Браниполе и с. Брестник,
община „Родопи“, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Пловдив.
8513
7. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 542 по
протокол № 80 от 25.07.2019 г. на СОС е одобрен:
1. проект за изменение на план за улична регулация от о.т. 35 – о.т. 43 – о.т. 44 – о.т. 55, като
в улицата се включва поземлен имот с идентификатор 39791.6013.1215 по КККР на с. Кривина,
м. С. Кривина, район „Панчарево“, по кафявите
линии, цифри и зачертавания съгласно приложения проект; 2. проект за план за регулация на
поземлен имот с идентификатор 39791.6013.1215
по КККР на с. Кривина за образуване на нов
УПИ ІІІ-1215 – „За ОО“, кв. 46, м. С. Кривина,
район „Панчарево“, с предвиждане на сервитут за
водопровод по сините и червените линии, цифри и
текст съгласно приложения проект, представляващ
неразделна част от Решение № 354 по протокол
№ 35 от 22.06.2017 г. на Столичния общински
съвет (СОС), с който е одобрен ПУП – ИПРЗ
на с. Кривина, район „Панчарево“; 3. проект за
план за застрояване в нов УПИ ІІІ-1215 – „За
ОО“, кв. 46, м. С. Кривина, район „Панчарево“,
съгласно приложения проект, представляващ
неразделна част от Решение № 354 по протокол
№ 35 от 22.06.2017 г. на Столичния общински
съвет (СОС), с който е одобрен ПУП – ИПРЗ
на с. Кривина, район „Панчарево“. Проектът е
изложен в район „Панчарево“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Панчарево“
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и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
8463
21. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) по реда на
чл. 16 от ЗУТ – план за регулация и застрояване,
план-схеми по части: Електроснабдяване, Водоснабдяване и канализация, ПТКП и пазарни
оценки, по реда на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ за м. Бански рид и м. Бански рид – Балнеоложка зона,
район „Банкя“, в обхват: нови квартали 159а,
158, 158а, 159, част от кв. 145в, част от кв. 139а,
част от кв. 145г, нови квартали 160, 160а, 160б,
160в, 160г, 160д, 160е, 161, 161а, 161б от м. Бански
рид; част от кв. 104, нови квартали 162, 162а, 169,
168, 167, 166, 165, 164, 163, 207а и част от кв. 146а
от м. Бански рид – Балнеоложка зона, район
„Банкя“; изменение на план за улична регулация
на м. Гр. Банкя – кв. Михайлово при о.т. 137а
и при о.т. 924; от о.т. 35 – о.т. 36 до о.т. 37; изменение на план за улична регулация на м. Гр.
Банкя от о.т. 642в до о.т. 642г и при о.т. 431 и
съгласно обхвата на графичните материали към
ПУП – ПРЗ, които са изложени в район „Банкя“,
заедно с протокол № ЕС-ПО-03/16.09.2019 г. и
протокол № ЕС-ПО-05/24.10.2019 г. на комисията
за определяне на пазарни оценки на поземлени
имоти по реда на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Банкя“. Проектът за подробен устройствен
план подлежи на обществено обсъждане преди
внасянето му в Общинския експертен съвет по
устройство на територията.
8462
22. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за нов УПИ ХІ-2795 – „за обществено
обслужване“, кв. 2а (нов) и създаване на улица от
о.т. 45в до о.т. 45е между квартали 2 и 2а (нови),
м. Малинова долина – Обслужващи обекти на
Околовръстен път, район „Витоша“, в граници:
ул. Витошки камбани, дере, нерегулиран терен.
Проектът е изложен в район „Витоша“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Витоша“.
8497
40. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че с протокол № 41 от 13.09.2019 г. на комисията
по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ е приет проект за
изменение на ПНИ на с.о. местност Панорама
І, ІІ, ІІІ, землище с. Осеново, община Аксаково,
област Варна, в частта относно поземлени имоти
(стари) № 465 и 468 по ПКП и новообразувани
имоти № 378, 379 и 9510 по ПНИ, в изпълнение
на влязло в законна сила на 1.11.2010 г. Решение
№ 1913 от 13.11.2009 г. по адм. д. № 2539/2007 г.
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на Административния съд – Варна, и на влязло в
законна сила на 18.05.2009 г. Решение № 1563 от
24.11.2008 г. по адм. д. № 2542/2007 г. на Административния съд – Варна. Проектът за изменение
е изложен за разглеждане в Община Аксаково,
област Варна, ет. 4, стая 2, дирекция „Устройство
на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проектите до кмета на общината.
8449
20. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване в обхвата на ПИ
№ 039005, местност Устито, по КВС на землището
на гр. Дебелец, община Велико Търново, с цел
създаване на градоустройствена основа за промяна
предназначението на ПИ и въвеждане на режим
на застрояване в съответствие с предвижданията
на ОУП на Община Велико Търново заедно с
план-схема за водоснабдяването му. Проектът
се намира в Кметство гр. Дебелец, стая № 8. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8464
3. – Община Ловеч на основание чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 1108 от 26.09.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Ловеч, е одобрен проект за изменение
на общ устройствен план на гр. Ловеч за УПИ ХV161 от кв. 314 по плана на зона ЕЖК, гр. Ловеч.
В 30-дневен срок от датата на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ на основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване пред Административния съд – Ловеч,
чрез Общинския съвет – гр. Ловеч.
8433
1. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе и
сервитут за изместване на ВЕЛ 20 kV „Кладница“,
извод от ВЕЦ „Студена“, от ПИ с идентификатор
37174.12.24 по КККР на с. Кладница, община Перник. Трасето на подземния електропровод 20 kV
започва от съществуващ стълб в ПИ 37174.12.74
и преминава през ПИ 37174.12.30, 37174.12.510 по
КККР на с. Кладница, община Перник, местност Селимица. Проектът и приложенията към
него се намират в стая № 5, ет. 12 в сградата на
Община Перник. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на община Перник в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
8406
5. – Община Перник на основание чл. 25,
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от
ЗОС съобщава на заинтересованите лица, че със
Заповед № 1523 от 24.09.2019 г. на кмета на общината се отчуждават реални части от поземлени
имоти ПИ 88 – с площ на отчуждаваната част
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24 кв. м, собственост на н-ци на Георги Луканов
Пахарков и н-ци на Радка Симеонова Пахаркова,
на стойност 553,90 лв.; ПИ 92 – с площ на отчуждаваната част 24 кв. м, собственост на н-ци на
Добрен Ангелов Мицев, на стойност 553,90 лв. и
ПИ 127 – с площ на отчуждаваната част 416 кв. м,
собственост на н-ци на Спасун Владимиров Василев, на стойност 9600,80 лв. – частна собственост,
попадащи в реализация на обект: улица с осови
точки 16-165-164-63 между квартали 9 и 10 съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед
№ ІІІ-451 от 21.07.1967 г., изменен със Заповед
№ 661 от 21.03.2007 г. на кмета на община Перник.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Перник, в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
8422
53. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 6 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ) за обект: „Модернизация
на железопътна линия София – Перник – Радомир, част от Трансевропейската транспортна
мрежа“, на територията на община Перник в
следните части: Технически проект; Подробни
устройствени планове, както следва: ПУП – парцеларен план (ПУП – ПП) – землище с. Драгичево; ПУП – специализиран план – община
Перник – землище с. Драгичево; ПУП – ИПРЗ,
о б щ и н а Пе р н и к – з е м л и щ е с. Д р а г и ч е в о;
ПУП – ПП, община Перник – землище гр. Перник, в участъка София – Перник; ПУП – ПП,
община Перник – землище гр. Перник, в участ ък а Перн и к – Ра дом и р; П У П – И П РЗ, об щина Перник – землище гр. Перник, в участ ъка Софи я – Перник; П У П – ИПРЗ, община Перник – земл ище гр. Перник, в участъка
Перник – Радомир; ПУП – ПП, община Перник – земл ище гр. Батановци; ПУ П – ИПРЗ,
о бщ и н а Перн и к – з ем л и ще г р. Б ат а новц и;
ПУП – ПП, община Перник – землище с. Лесковец. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни могат да се
запознаят с предложения КПИИ в сградата на
Община Перник, стая № 5, ет. 12, и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8432
5. – Община Перник на основание чл. 25,
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, чл. 25, ал. 1 от
ЗОС съобщава на заинтересованите лица, че
със Заповед № 1523 от 24.09.2019 г. на кмета на
община Перник се отчуждават реални части от
поземлени имоти ПИ 88 с площ на отчуждаваната част 24 кв. м, собственост на наследници на
Георги Луканов Пахарков и наследници на Радка
Симеонова Пахаркова, на стойност 553,90 лв.;
ПИ 92 с площ на отчуждаваната част 24 кв. м,
собственост на наследници на Добрен Ангелов
Мицев, на стойност 553,90 лв. и ПИ 127 с площ
на отчуждаваната част 416 кв. м, собственост
на наследници на Спасун Владимиров Василев,
на стойност 9600,80 лв. – частна собственост,
попадащи в реализация на обект: улица с осови
точки 16-165-164-63 между квартали 9 и 10, съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед
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№ ІІІ-451 от 21.07.1967 г., изменен със Заповед
№ 661 от 21.03.2007 г. на кмета на община Перник. Заповедта може да бъде обжалвана пред
Административния съд – Перник, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8457
49. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на ел. кабели за изграждане на осветление на
републикански път I-2 Русе – Разград до кръстовището за гр. Кубрат и кв. Средна кула, Русе, през
имоти с идентификатори: 63427.106.33, 63427.299.25
и 63427.314.34 – държавна публична собственост;
63427.298.62, 63427.299.26, 63427.309.42, 63427.309.43,
63427.314.31 и 63427.314.32 – общинска публична
собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8490
4. – Община Сандански на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че е издадена Заповед
№ УТИ-120 от 14.10.2019 г. на кмета на община Сандански за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 65334.15.39 по КККР на гр. Сандански,
община Сандански, област Благоевград, с площ
141 кв. м, собственост на „КАМ – 67“ – ЕООД,
попадащ в реализацията на обект: „Крайречна
алея, благоустрояване и озеленяване в местността
Манастирчето, землището на гр. Сандански“,
съгласно влязъл в сила подробен устройствен
план, одобрен с Решение № 278 от 22.11.2018 г. на
Общинския съвет – гр. Сандански. Дължимото
обезщетение – 1855 лв., ще бъде внесено по сметка
в „УниКредит Булбанк“ – АД, клон Сандански,
и след влизане в сила на настоящата заповед ще
бъде изплатено на „КАМ – 67“ – ЕООД. Заповедта
подлежи на обжалване по реда на чл. 27, ал. 1 от
ЗОС пред Административния съд – Благоевград,
в 14-двевен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
8431
47. – Община Свищов на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че с протоколи (2 бр.) от 17.10.2019 г.
на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ са
приети изработените помощни планове и планове на новообразуваните имоти в графичен
и цифров вид на земите по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ,
представляващи: к.е. 51 и 66, м. Краище 1 А-Б;
к.е. 73, м. Краище 2; к.е. 67, м. Острица; к.е. 46,
м. Люляците 2; к.е. 75 и 76, м. Трите бряста;
к.е. 112 и 113, м. Павлолията; к.е. 99, 101 и 102,
м. Враняк 1; к.е. 103, 104, 105, 106, 107 и 108,
м. Враняк 2; к.е. 117, 118 и 119, м. Карамански
път 1; к.е. 121, м. Карамански път 2; к.е. 123,
122 и 126, м. Карамански път 3; к.е. 132 и 131,
м. Дядо Данева чешма; к.е. 129, м. Тотева чешма;
к.е. 145, м. Драчево бърдо 1; к.е. 138, м. Драчево
бърдо 2; к.е. 135, 136 и 137, м. Драчево бърдо
3 – 4; к.е. 153, 154 и 760, м. Остри могили 2 – 3,
всички в землището на гр. Свищов, община
Свищов, област Велико Търново. Плановете и
придружаващата ги документация се намират
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в Община Свищов и могат да бъдат разгледани
по всяко време на работния ден в общинския
информационен център. На основание чл. 28б,
ал. 5 от ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения до
кмета на общината в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8454
13. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
с Решение № 1263 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
10.10.2019 г., протокол № 59, е разрешено и е
одобрено задание с изработен проект на парцеларен план за обект: „Външна канализация към
жилищна сграда в поземлен имот 67653.131.12,
УПИ V-131.12, кв. 131 по плана на гр. Смолян“,
с трасе, преминаващо през поземлени имоти
с идентификатори 67653.131.12, 67653.131.460,
67653.37.461, 67653.37.453 и 67653.134.455. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – парцеларен
план до общинската администрация – Смолян,
бул. България № 12.
8446
14. – Община Смолян обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ с Решение № 1265 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 10.10.2019 г., протокол № 59, е одобрен
ПУП – парцеларен план за обект: „Въздушна
мрежа ниско напрежение за присъединяване на
жилищна сграда на Е. Д. в с. Левочево, местност
Вадата“, с трасе, преминаващо през поземлен
имот с идентификатор 43219.2.951 по кадастралната карта на с. Левочево, община Смолян. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да
обжалват решението пред Административния
съд – Смолян, чрез Общинския съвет – гр. Смолян, бул. България № 12.
8444
15. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
с Решение № 1264 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
10.10.2019 г., протокол № 59, е разрешено и одоб
рено задание с изработен проект на парцеларен
план за обект: „Външно елект розах ранване
на жилищна сграда на В. Ц. в поземлен имот
67653.78.46 в гр. Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори
67653.78.413 и 67653.78.40. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – парцеларен план, до общинската
администрация – Смолян, бул. България № 12.
8445
34. – Община Троян, oтдел „ТСУ, кадастър и
регулация“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за улична регулация
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(ПУП – ПУР) на част от ул. Генерал Карцов,
попадаща в поземлен имот с идентификатор
73198.70.107, чрез продължаване на уличната
регулация от о.т. 2100 до о.т. 40 и урегулирането
на поземлен имот 73198.70.77 в местност Радова
лъка. Урегулирането на поземлен имот 73198.70.77
в местност Радова лъка (начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“) е
с цел промяна на предназначението му „За второстепенна улица“ и трайно предназначение на
територията „Урбанизирана територия“. Планът
за улична регулация в частта му предвижда провеждане на улица с профил 9 м (1,5+3,0+3,0+1,5)
и обособяването на нови квартали от двете му
страни с номера 426 и 427. Уличната регулация
от о.т. 2100 до о.т. 40 по ул. Генерал Карцов (път
ІІ-35) е продължена, като ширината на пътното
платно се запазва. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки
работен ден.
8423
32. – Областният управител на област Ямбол
на основание чл. 149, ал. 1, изречение второ от
ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е
одобрен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж № ДС-РС-33-00002-21.10.2019  
от 21.10.2019 г., с което на основание чл. 148,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ се разрешава „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Ямбол, да
извърши предвидените в одобрения инвестиционен проект строителни и монтажни работи на
обект: „Реконструкция на външен водопровод
„Воден – Елхово“ в участък от с. Златиница до
НР – гр. Елхово“ – обект 4 от проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна
и канализационна мрежа в обособена територия,
обслужвана от „ВиК“ – ЕООД, Ямбол“. Трасето
на водопровода минава през землищата на гр. Елхово, с. Добрич, община Елхово, и с. Златиница,
община Болярово, област Ямбол, в сервитута на
съществуващия водопровод „Воден – Елхово“.
Строежът е първа категория съгласно чл. 137,
ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗУТ и чл. 2, ал. 2, т. 4
от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата
за видовете строежи. Съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Ямбол, в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област Ямбол.
8450
74. – Областният управител на област Ямбол
на основание чл. 149, ал. 1, изречение второ от
ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е
одобрен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж № ДС-РС-33-00003-28.10.2019
от 28.10.2019 г., с което на основание чл. 148,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ се разрешава „Електроразпределение – Юг“ – ЕА Д, Пловдив, да
извърши предвидените в одобрения инвестиционен проект строителни и монтажни работи
на обект: „Кабелна линия СрН 20 kV от ТП
„Могила“ до съществуващия СРС на въздушна
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линия СрН 20 kV „Веселиново“. Поземлените
имоти, през които минава трасето на ел. кабел
по КККР, са: на територията на гр. Ямбол и в
землището на гр. Ямбол: 87374.520.2, 87374.520.6,
87374.520.8, 87374.520.1, 87374.521.1, 87374.15.112; в
землището на с. Веселиново, община „Тунджа“,
област Ямбол: 10776.19.63, 10776.16.79, 10776.19.62,
10776.19.64, 10776.16.68, 10776.16.3. Строежът е трета
категория съгласно чл. 137, т. 3, буква „б“ от ЗУТ
и чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1 от 2003 г. за
номенклатурата за видовете строежи. Съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Ямбол, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез областния управител на област Ямбол.
8515

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 2, ал. 1, т. 1, 4 и 10; чл. 19,
т. 7 и 8; чл. 20, ал. 3 и чл. 74 от Наредбата за
опазване на обществения ред, обществената
чистота и спокойствието на гра ж даните на
територията на община Сандански, приета с
Решение № 86 по протокол № 6 от 5.04.2004 г.
на Общинския съвет (ОбС) – гр. Сандански, е
образувано адм. д. № 1099/2019 г. по описа на
Административния съд – Благоевград, което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.12.2019 г. от 11 ч.
8459
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Бургас, срещу чл. 42, ал. 2, т. 3 и 4,
чл. 62, изр. 2 в частта „или упълномощено от
него лице“ и чл. 68 от Наредба № 3 за опазване
на обществения ред и чистотата на територията
на община Карнобат, приета с Решение № 51 от
27.05.2004 г. на Общинския съвет – гр. Карнобат,
изм. с Решение № 92 от 25.11.2004 г. на Общинския
съвет – гр. Карнобат, изм. с Решение № 204 от
15.05.2009 г. на Общинския съвет – гр. Карнобат; изм. и допълнена с Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 3 за опазване на
обществения ред и чистотата на територията на
община Карнобат от 25.05.2014 г. По оспорването
е образувано адм. дело № 2488/2019 г., насрочено
за 5.12.2019 г. от 10,20 ч.
8426
А дминистративни ят съд – Варна, Х Х Х ІІ
с ъс та в, на основа н ие ч л. 188 във връ зка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 2740/2019 г. по протест
вх. № 14607/1.10.2019 г. от прокурор при Окръжна прокуратура – Варна, срещу Наредбата за
поддържане и опазване на обществения ред и
чистотата на населените места на територията
на община Долни чифлик поради допуснати съществени процесуални нарушения при приемането
є, алтернативно – чл. 15, 57 и 58 от Наредбата
за поддържане и опазване на обществения ред и
чистотата на населените места на територията на
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община Долни чифлик. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като страни по адм. дело № 2740/2019 г. в
едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. По
жалбата е образувано адм. дело № 2740/2019 г. по
описа на Административния съд – Варна, ХХХІІ
състав, производството по което е насрочено за
разглеждане на 21.11.2019 г. от 11 ч.
8421
Административният съд – Пазарджик, V със
тав, уведомява Моника Мирчова Лампрехт, сега
с неизвестен адрес, заинтересована страна по
адм. дело № 902/2018 г., образувано по жалбата
на Стоян Ангелов Захариев и Даниела Ангелова
Захариева, че по цитираното дело има постановено решение. Заинтересованата страна Моника
Мирчова Лампрехт следва да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ за получаване на съобщение
с приложеното решение. Ако не се яви в указания срок, те ще се приложат по делото и ще се
считат за редовно връчени.
8488
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Плевен, срещу чл. 3, ал. 1 и 2, с
изключение на израза „…в жилищните сгради…“,
ал. 3 и 11 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на
общинската собственост и околната среда на територията на община Долна Митрополия, приета с
Решение № 346 от 30.09.2005 г., изменена с решения № 529 от 31.08.2006 г., № 368 от 30.03.2009 г.,
№ 917 от 30.05.2011 г. и № 86 от 28.01.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Долна Митрополия, по
който е образувано адм. д. № 1090 по описа на
Административния съд – Плевен, за 2019 г.
8443
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Плевен, против Наредба № 1 за
опазване и поддържане на обществения ред и
чистотата и околната среда на община гр. Левски,
приета с Решение № 195 от 30.10.2008 г., вписано
в протокол № 16 от 30.10.2008 г. от заседанието
на Общинския съвет – гр. Левски, и е образувано
адм. дело № 1182/2019 г. по описа на Административния съд – Плевен.
8487
А дминистративният съд – София област,
на основание ч л. 188 във връзка с ч л. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 1380/2019 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 22.01.2020 г. от 10 ч. Производството е образувано по протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – София, против чл. 37 в частта
относно „или концесионери“ от Наредба № 2 за

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7   

определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Елин Пелин.
8416
Районният съд – гр. Сандански, призовава Мд
Исмаил Хоссаин Райхан, гражданин на Народна
република Бангладеш, без регистриран постоянен
и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес
в чужбина, в качеството му на баща на малолетния Исус Мд Исмаил Райхан, да се яви в съда на
5.12.2019 г. в 11,30 ч. по гр. дело № 1124/2019 г.,
заведено от дирекция „Социално подпомагане“,
Благоевград, за настаняване на детето Исус Мд
Исмаил Райхан в професионално приемно семейство с правно основание чл. 28 от Закона за
закрила на детето във връзка с чл. 26, ал. 1, пр.
3 и чл. 25, ал. 1, т. 3 от същия закон. При неявяване и непосочване на съдебен адрес делото ще
се гледа в отсъствие на призования.
8447
Софийският районен съд, III гр. отделение, 89
състав, е образувал гр. д. № 49056/2019 г. по иск
с правно основание чл. 49 от СК от Ангел Людмилов Иванов срещу Женя Иванова, без известен
адрес в Република България, като ответникът в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор по реда
на чл. 131 от ГПК на исковата молба, след като
се запознае с исковата молба и приложенията
към нея, които се намират в деловодството на
съда, като следва да посочи и съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8417
Софийският районен съд, гражданско отделение, 54 състав, призовава Стела Петрова Москова с последен адрес София, ул. Харманлийско
въстание № 5, да се яви в съда на 18.12.2019 г. в
11,30 ч. като ответник по гр. д. № 11018/2006 г.
по описа на СРС – 54 състав, заведено от Марко
Цанев Марков. Лицето да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8418
Софийският районен съд, II ГО, 63 състав,
призовава Борис Иванович Пасечник, без адресна
регистрация в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в 2-седмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
деловодството на съда, за да получи съответен
препис от исковата молба и приложенията към
нея, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД,
съдържаща искове за осъждане на ответника да
заплати сума, представляваща стойността на
незаплатена топлинна енергия и законна лихва
за забава върху нея, както и за дялово разпределение и законна лихва върху тази сума, които
вземания са във връзка предоставена от ищеца
топлинна енергия в топлоснабден имот, намиращ се в София, ул. Хан Acпарух № 36, ет. 4,
ап. 7, по която искова молба е образувано гр. д.
№ 18726/2018 г. по описа на СРС, II ГО, 63 състав.
Предупреждава призоваваното лице, че ако въп
реки публикацията не се яви в съда в посочения
срок, ще му бъде назначен особен представител.
8419
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Софийският районен съд, II ГО, 62 състав,
призовава Насим Меворах, без адресна регистрация в Република България и с неизвестен адрес в
чужбина, да се яви в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на
съда, за да получи съответен препис от исковата
молба и приложенията към нея, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД, съдържаща искове за
осъждането му да заплати суми, представляващи
стойността на незаплатена топлинна енергия и
законна лихва за забава върху нея, цена за дялово
разпределение и законна лихва върху нея, които
вземания са във връзка предоставена от ищеца
топлинна енергия в топлоснабден имот, намиращ
се в София, ж.к. Оборище, ул. Триадица № 4,
ет. 4, по която искова молба е образувано гр. д.
№ 65521/2017 г. по описа на СРС, II ГО, 62 състав.
Предупреждава призоваваното лице, че ако въпреки публикацията не се яви в съда в посочения
срок, ще му бъде назначен особен представител.
8420
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 76,
ал. 1 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 1008/2019 г. по описа на съда по предявено на
10.07.2019 г. мотивирано искане на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с правно
основание по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ с цена
на иска – 17 350 лв., за отнемане в полза на държавата на следното имущество:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Филка Росенова
Христова и Славчо Стефчов Христов:
– Сумата в размер 8100 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване на лек автомобил – товарен автомобил „Мерцедес“, модел „Спринтер 312 Д“, с рег.
№ А 9984 МТ, № рама – WDB9034621P514104,
№ двигател – 60298000320369, дата на първоначална регистрация 16.10.1995 г., регистриран
на 4.07.2016 г.
– Сумата в размер 4400 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване
на лек автомобил „БМВ“, модел „320 Д“, с рег.
№ А 8380 НА, № рама – WBA AP71040PJ40354,
№ двигател – 204D481105176, дата на първоначална регистрация 29.10.2002 г., регистриран на
8.12.2017 г.
– Сумата в размер 1300 лв., представляваща непреобразу вани я остат ък от пазарната
с т ой нос т к ъм момен та на о т ч у ж да ва не на
лек автомобил „БМВ“, модел „320 Д“, с peг.
№ А 9406 К А, № рама – WBA AL71000CC24886,
№ двигател – 204D181379452, дата на първоначална
регистрация 8.05.2000 г.
– Сумата в размер 3550 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване
на лек автомобил „БМВ“, модел „320 И“, с peг.
№ А 3546 КМ, № рама – WBACE51040EN55396,
№ двигател – 206S334780984, дата на първоначална регистрация 5.05.1995 г., регистриран на
22.09.2009 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 20.02.2020 г. от 10 ч.
В двумесечен срок от обнародване в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
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в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд в настоящото дело.
8489
Софийският градски съд, I гражданско отделение, 7 състав, на основание чл. 76, ал. 1 от
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр. д.
№ 12793/2019 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Цветомир Михайлов
Вълев, ЕГН 8611225849, с постоянен адрес: София,
ж.к. Илинден № 10, вх. 4, ет. 1, aп. 1, за отнемане
на имущество на обща стойност 129 499,20 лв.
(сто двадесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и двадесет стотинки), описано,
както следва.
Имуществото включва:
1. Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 500“,
рег. № СА1122СМ, рама № WDB1400511A323830,
двигател – № 119980120 08828, дата на първа
регистрация – 23.05.1996 г., цвят бял, придобит
с договор за покупко-продажба на МПС от
11.09.2012 г.
2. Лек автомобил марка „Ауди“, модел „С 8“,
рег. № СВ0300ВК, рама № WAUZZZ4DZYN004733,
двигател – № AQH002104, дата на първа регистрация 20.02.2000 г., цвят тъмносин металик,
придобит с договор за покупко-продажба на МПС
от 13.10.2016 г.
3. Лек а в т омо би л марк а „БМ В“, моде л
„750 ЛИ X Драйв“, рег. № СВ0585КС, рама
№ WBAKC81020C573250, двигател – № 20894990,
дата на първа регистрация – 25.07.2011 г., цвят
тъмносин металик, придобит с договор за покупко-продажба на МПС без дата, регистриран
в сектор „ПП“ на 31.08.2017 г.
4. Лек автомобил марка „Хонда“, модел „Сивик“,
рег. № СН1639КК, рама № JHMEG85500S108930,
двигател – № D15B26812455, дата на първа регист
рация 4.05.1993 г., цвят бордо металик, придобит
с договор за покупко-продажба на МПС и регист
риран в сектор „ПП“ Сливен на 4.06.2009 г.
Съгласно определение № 24139 от 16.10.2019 г.
по гр. д. № 12793/2019 г. по описа на СГС, I ГО,
7 състав, съдът уведомява всички заинтересовани
лица, че в двумесечен срок считано от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ могат да предявят претенциите си
срещу имуществото, чието отнемане в полза на
държавата се иска. Това те могат да направят
чрез писмена молба, която да подадат в СГС по
номера на настоящото дело. В молбата те следва
накратко да изложат обстоятелствата, на които
се основават претенциите им, както и исканията
им към съда, като представят писмените доказателства, с които целят да докажат твърдените
обстоятелства, и посочат способите за събиране
на други доказателства, ако такива са необходими. Гражданско дело № 12793/2019 г. по описа на
СГС, I ГО, 7 състав, е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 12.05.2020 г. в 11 ч.
8458
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 6 от ЗПП вписва промени, приети от
първата и втората сесия на Третия редовен
конгрес, проведени на 9.12.2017 г. и 29.07.2019 г.,
по ф.д. № 252/2009 г. на политическа партия с
наименование „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“, както
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следва: Ново седалище и адрес на управление:
гр. София, п.к. 1756, район „Студентски“, ж.к.
Дървеница, бл. 35, вх. Б. Политически съвет в
състав: Александър Борисов Благоев, Боян Борисов Киров, Васил Николов Попов, Вергиния
Василева Костадинова, Георги Ангелов Боршуков,
Дора Димитрова Даракчиева, Ермак Тодоров
Димов, Ирина Петкова Алексова, Маргарита
Милева Милева, Найден Тодев Найденов, Рафаил
Антонов Арабаджийски, Тошко Витанов Тодоров и
Чавдар Кръстев Кръстев. Заличава Петко Грозев
Едрев като ковчежник на политическата партия.
8495
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 6 от ЗПП вписва в регистъра на политическите партии по партидата на политическа партия
с наименование „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ по ф.д. № 11104/2002 г. следните промени
съобразно решения на Националния комитет на
партията от 3.08.2019 г.: Заличава като членове на
Изпълнителното бюро Георги Михайлов Георгиев,
Анета Маринова Григорова и Елена Димитрова
Петрова. Заличава като заместник-председател
Анета Маринова Григорова. Вписва като нови
членове на Изпълнителното бюро Десислава
Ивайлова Крумова и Валери Лазаров Караджинов.
След вписване на посочените промени съставът
на Изпълнителното бюро на политическа партия
„БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ е, както
следва: Александра Йорданова Христова – председател, Рашко Иванов Иванов, Десислава Ивайлова
Крумова, Радостслава Рашева Бончева, Валери
Лазаров Караджинов.
8496

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение „Български фотоклуб“ – София, на основание чл. 26,
ал. 1 от ЗЮЛНЦ свик ва общо събрание на
4.01.2020 г. в 11 ч. в София, ул. Московска № 49,
ет. 3, зала 68, при следния дневен ред: 1. промяна
на адреса на управление; 2. предложения за изменения и допълнения на устава; 3. приемане на
бюджет на клуба за 2020 г. и определяне на членски
внос; 4. приемане на годишна програма на клуба
за 2020 г. и набелязване на основни мероприятия
за изпълнението є; 5. разглеждане на отчет за
дейността и годишни доклади на управителния
съвет и другите органи в рамките на мандата им
и освобождаването им от отговорност; 6. освобождаване на УС и избор на нов състав на УС; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред, независимо от броя на явилите се членове.
8424
5. – Управителният съвет на Културния клуб
на великотърновци, живущи в София – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете на клуба
на 9.01.2020 г. в 17 ч. в помещението на клуба,
София, ул. Граф Игнатиев № 24, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
клуба за 2019 г.; 2. доклад на председателя на
контролния съвет за дейността и финансовата
част на клуба за 2019 г.; 3. приемане бюджета
на клуба за 2020 г.; 4. разисквания. Поканват
се всички членове на клуба да присъстват на
събранието. При липса на кворум в началния
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час за събранието на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
то се провежда един час по-късно от обявения
начален час при наличността на явилите се членове, независимо от броя им.
8494
728. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Благоевград, на основание чл. 81, ал. 2
от ЗА свиква редовно общо събрание на адвокатите,
вписани в АК – Благоевград, на 25 – 26.01.2020 г.
с начало от 9 ч. в залата на АК – Благоевград,
намираща се в Благоевград, ул. П. Димов № 1,
ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчети на председателя и секретаря на АС за дейността на АС през
2019 г.; 2. доклад на КС; 3. отчет на ДС; 4. отчет
на председателя на УС на ДФ за подпомагане на
адвокати и служители от АК – Благоевград; 5.
обсъждане и приемане на бюджет на АК – Благоевград, за 2020 г.; 6. обсъждане и приемане на
бюджет на УС на ДФ за подпомагане на адвокати
и служители от АК – Благоевград, за 2020 г.; 7.
разни; 8. избор на делегати на ОС на адвокатите в
страната. Регистрацията на адвокатите за участие
в събранието се извършва в деня на събранието
от 8 ч. Участието в ОС е лично или чрез адвокат
пълномощник, вписан в АК – Благоевград. Всички
адвокати при регистрацията си се легитимират
с адвокатската карта и писмено пълномощно (за
упълномощените). На основание чл. 81, ал. 7 от
ЗА пълномощното се представя от упълномощителя в АС в деня преди събранието или от
упълномощения при регистрацията му в деня на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе един
час по-късно същия ден, независимо от броя на
присъстващите членове.
8518
5. – Управителният съвет на „Атлетически
клуб „Бургас – 98“ – Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка със ЗФВС кани своите членове
на събрание в сградата за тренировки на стадион
„Черноморец“ – Бургас, ул. Индустриална, на
20.12.2019 г. в 17,30 ч. с дневен ред – промени в
устава във връзка със ЗФВС и чл. 26 ЗЮЛНЦ.
8514
14. – Управителният съвет на Националната
професионална федерация на енергетиците „Промяна“ – Козлодуй, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 26 от устава свиква извънреден конгрес
(общо събрание) в Козлодуй на 16 – 17.12.2019 г.
от 8 ч. при следния дневен ред: 1. изменение и
допълнение на устава във връзка с чл. 49 от КТ;
2. промени в управителния съвет; 3. промени в
изпълнителния съвет; 4. промени в контролния
съвет; 5. вземане на решение за вписване на
НПФЕ в Регистъра на синдикалните организации
във връзка с чл. 49 от КТ; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конгресът
(общото събрание) се отлага с един час и ще се
проведе на същото място и със същия дневен ред.
8453
1. – Управителният съвет на СНЦ „Баскетболен
клуб – Розова долина“, Крън, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 21, ал. 1, предложение
първо от устава на сдружението свиква годишно
общо събрание на сдружението на 10.12.2019 г.
в 14,30 ч. в офиса на „Суперабразив“ – ЕООД,
гр. Крън, ул. Работническа № 2А, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението за 2018 г.; 2.
приемане програма за дейността на сдружението
за сезон 2019 – 2020 г.; 3. приемане на годишния
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бюджет на сдружението за сезон 2019 – 2020 г.; 4.
приемане на решение за промяна в наименованието на сдружението; 5. приемане на решение за
промяна на седалището и адреса на управление на
сдружението; 6. приемане на решение за промяна
на целите на сдружението; 7. приемане на решение
за промяна на предмета на дейност на сдружението; 8. приемане на решение за освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
и председателя на УС на сдружението; 9. приемане на решение за освобождаване от длъжност на  
членовете на управителния съвет и председателя на
УС на сдружението; 10. избор на нов управителен
съвет на сдружението за нов мандат. Заседанието на
общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 22, ал. 1 от устава на сдружението събранието
се отлага с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да се явят.
8541
33. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Перник, на основание чл. 81 от Закона
за адвокатурата свиква редовно годишно отчетно
общо събрание на адвокатската колегия на 25
и 26.01.2020 г. в 9 ч. в залата на Адвокатската
колегия – Перник, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на адвокатския съвет през
2019 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет
на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджет
за 2020 г.; 5. разисквания; 6. избор на делегати
за общото събрание на адвокатите в страната.
8451
1. – Управителният съвет на СНЦ „Волейболен
клуб – Яворов“, Чирпан, на основание чл. 26, ал. 1
от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 7.01.2020 г. в 17 ч. в
спортната зала на СУ „П. К. Яворов“ в Чирпан,
ул. Пейо Яворов № 6, при дневен ред: приемане
изменения в устава на сдружението съобразно
разпоредбите на ЗФВС и на ЗЮЛНЦ. Поканват се
всички членове на СНЦ „Волейболен клуб – Яво-
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ров“ да присъстват на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред.
8527
53. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Шумен, на основание чл. 81 от ЗА
свиква редовно годишно отчетно общо събрание
на адвокатската колегия на 25.01.2020 г. в 9 ч. в
зала „Тича“ на хотел „Шумен“ при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет
през отчетната 2019 г. и вземане на решения по
него; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на
дисциплинарния съд; 4. приемане бюджета на съвета на колегията за финансовата 2020 г.; 5. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите в
страната. След обнародване на поканата в дневния ред задължително ще се включат въпроси по
писмено искане на 1/3 от членовете на колегията,
направено най-малко 20 дни преди датата на общото събрание. При липса на кворум събранието
се отлага с един час по-късно и се провежда,
независимо от броя присъстващи членове.
8452
18. – Управителният съвет на сдружение
с нес топанска цел „Спортен клуб по пожароприложен спорт – област Ямбол“ на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква
общо събрание на 17.12.2019 г. в 10,30 ч. в сградата
на ОДМВР – Ямбол, ул. Преслав № 40, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за периода от 1.01.2016 г. до 31.12.2018 г.; 2.
освобождаване от отговорност на управителния
съвет и избор на нов; 3. освобождаване от отговорност на контролния съвет и избор на нов; 4.
разни. Регистрацията на делегатите ще се извърши от 10 до 10,30 ч. на 17.12.2019 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11,30 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
8493
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