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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събр ание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Данаил Ди
митров Кирилов като народен представител
от Двадесет и трети изборен район – София.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 9 септември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събр ание.
За председател на Народното събр ание:
Емил Христов
6775

РЕШЕНИЕ

РЕШИ:
1. Избира Димитър Борисов Главчев за
основен представител и ръководител на по
стоянната делегация на Народното събр ание
в Парламентарната асамблея на Съвета на
Европа.
2. Избира Елена Владимирова Ангелинина
за заместващ представител на постоянната
делегация на Народното събр ание в Парла
ментарната асамблея на Съвета на Европа.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 9 септември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събр ание.
За председател на Народното събр ание:
Емил Христов
6792

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията за на
блюдение на приходните агенции и борба със
сивата икономика и контрабандата

за попълване състава на Временната комисия
по повод придобиването от „Българска банка
за развитие“ – АД, на 28 265 200 акции от ка
питала на „Първа инвестиционна банка“ – АД

Народното събр ание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събр ание

Народното събр ание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 37, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събр ание

РЕШИ:
Избира Николина Панайотова Ангелкова за
член на Комисията за наблюдение на приход
ните агенции и борба със сивата икономика
и контрабандата.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 9 септември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събр ание.
За председател на Народното събр ание:
Емил Христов

РЕШИ:
Избира Елена Владимирова Ангелинина,
Кръстина Николова Таскова, Йордан Кирилов
Цонев и Сергей Манушов Кичиков за членове
на Временната комисия по повод придобива
нето от „Българска банка за развитие“ – АД,
на 28 265 200 акции от капитала на „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 9 септември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събр ание.
За председател на Народното събр ание:
Емил Христов
6791

РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на
постоянната делегация на Народното съб
рание в Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа
Народното събр ание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събр ание

6793

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по енер
гетика
Народното събр ание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събр ание
РЕШИ:
Избира Митко Костадинов Полихронов за
член на Комисията по енергетика.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 9 септември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събр ание.
За председател на Народното събр ание:
Емил Христов
6794
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РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по земе
делието и храните

за промяна в ръководството на Комисията
по външна политика

Народното събр ание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събр ание

Народното събр ание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събр ание

РЕШИ:
1. Освобождава Алтимир Емилов Адамов
като член на Комисията по земеделието и
храните.
2. Избира Борис Петков Кърчев за член на
Комисията по земеделието и храните.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 9 септември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събр ание.
За председател на Народното събр ание:
Емил Христов

РЕШИ:
1. Освобождава Пламен Иванов Манушев
като заместник-председател на Комисията по
външна политика.
2. Избира Пламен Иванов Манушев за пред
седател на Комисията по външна политика.
3. Избира Христо Георгиев Гаджев за за
местник-председател на Комисията по външна
политика.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 9 септември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събр ание.
За председател на Народното събр ание:
Емил Христов

6795

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по по
литиките за българите в чужбина
Народното събр ание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събр ание
РЕШИ:
Избира Алтимир Емилов Адамов за член
на Комисията по политиките за българите в
чужбина.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 9 септември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събр ание.
За председател на Народното събр ание:
Емил Христов
6796

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по кул
турата и медиите
Народното събр ание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събр ание
РЕШИ:
Избира Калин Любенов Вельов за член на
Комисията по културата и медиите.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 9 септември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събр ание.
За председател на Народното събр ание:
Емил Христов
6797

6798

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по въ
просите на децата, младежта и спорта
Народното събр ание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събр ание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Евдокиев Марков
като член на Комисията по въпросите на
децата, младежта и спорта.
2. Избира Калин Любенов Вельов за член
на Комисията по въпросите на децата, мла
дежта и спорта.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 9 септември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събр ание.
За председател на Народното събр ание:
Емил Христов
6799

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по ико
номическа политика и туризъм
Народното събр ание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събр ание
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РЕШИ:
1. Освобождава Борис Петков Кърчев като
член на Комисията по икономическа поли
тика и туризъм.
2. Избира Николина Панайотова Ангел
кова за член на Комисията по икономическа
политика и туризъм.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 9 септември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събр ание.
За председател на Народното събр ание:
Емил Христов
6800

РЕШЕНИЕ
за приемане на Процедурни правила за ус
ловията и реда за предлагане на кандидати
за председател на Централната избирателна
комисия, представянето и публичното опо
вестяване на документите, изслушването им
в Комисията по правни въпроси и за избор
на председател на Централната избирателна
комисия
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 46 и чл. 47, ал. 1 и ал. 2, т. 1
от Изборния кодекс и чл. 93 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията
и реда за предлагане на кандидати за предсе
дател на Централната избирателна комисия,
представянето и публичното оповестяване на
документите, изслушването им в Комисията
по правни въпроси и за избор на председател
на Централната избирателна комисия:
І. Предлагане на кандидати за председа
тел на Централната избирателна комисия и
представяне на документите им.
1. Българските неправителствени орга
низации може да правят предложения за
кандидати за председател на Централната
избирателна комисия до народните предста
вители и парламентарните групи в 4-дневен
срок от приемането на тези правила от На
родното събрание.
2. Предложенията за кандидати за пред
седател на Централната избирателна коми
сия се правят от народни представители и
парламентарни групи в писмена форма чрез
деловодството на Народното събрание до Ко
мисията по правни въпроси в 5-дневен срок
от приемането на тези правила от Народното
събрание. Когато народен представител или
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парламентарна група направи предложение въз
основа на предложение на неправителствена
организация по т. 1, това се отбелязва в него.
3. Предложени ята съдържат писмени
мотиви, в които се обосновават високите
професионални и нравствени качества на
съответния кандидат. Към предложението се
прилагат следните документи:
– писмено съгласие на кандидата по обра
зец – приложение № 1 към решението;
– подробна автобиография;
– заверено от кандидата копие от диплома
за завършено висше юридическо образование
и удостоверение за юридическа правоспособ
ност по специалност „Право“;
– документи, удостоверяващи, че кандида
тът отговаря на изискванията за стаж съгласно
чл. 50, ал. 2 от Изборния кодекс;
– писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на до
кументите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия по образец – приложение № 2
към решението;
– декларация по образец, свързана с изиск
ванията по чл. 50, ал. 1, т. 1 от Изборния
кодекс – приложение № 3 към решението;
– oбстоятелството по чл. 50, ал. 3, т. 1 от
Изборния кодекс се установява служебно от
администрацията на Народното събрание.
ІІ. Публично оповестяване на документите.
1. Предложенията заедно с документите по
раздел І се публикуват на специализирания
тематичен сайт на интернет страницата на
Народното събрание не по-късно от 7 дни
преди изслушването. Публикуват се името и
мотивите на народния представител, предло
жил съответния кандидат. Публикуването на
предложенията и документите се извършва в
съответствие със Закона за защита на личните
данни и Закона за защита на класифицираната
информация.
2. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на обществе
нополезна дейност, и професионални органи
зации не по-късно от три дни преди изслуш
ването на кандидатите може да представят
на Комисията по правни въпроси становища
за кандидатите, включващи и въпроси, които
да им бъдат поставени. Средствата за масово
осведомяване могат да изпращат в Комисията
по правни въпроси въпроси към кандидати
те, които да им бъдат поставени. Анонимни
становища и сигнали не се разглеждат. Ста
новищата и въпросите се изпращат по пощата
на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I
№ 1, Комисия по правни въпроси, или по
електронен път на e-mail: kpv1@parliament.bg.
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Становищата и въпросите се публикуват на
интернет страницата на Народното събрание
в срок до три дни от получаването им при
спазване изискванията на Закона за защита
на личните данни. Не се публикуват кон
кретни данни, съставляващи класифицирана
информация, както и факти от личния живот
на лицата.
III. Извършване на предварителна про
верка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлеж
ност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия.
1. Кандидатите се проверяват за принад
лежност 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 разуз
навателните служби на Българската народна
армия. Искането за извършване на предвари
телна 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 разуз
навателните служби на Българската народна
армия се прави от председателя на Комисията
по правни въпроси.
2. Резултатите от проверката се публикуват
на специализиран тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на предложените кандидати
за председател на Централната избирателна
комисия.
1. Комисията по правни въпроси изслушва
предложените кандидати за председател на
Централната избирателна комисия, които
отговарят на изискванията за заемане на
длъжността по чл. 50 от Изборния кодекс.
2. Изслушването се провежда на открито
заседание на Комисията по правни въпроси,
което се излъчва в реално време чрез интернет
страницата на Народното събрание.
3. Комисията по правни въпроси изслушва
вносителя на предложението по поредността
на внасянето му, като кандидатът се представя
в изложение до 2 минути.
4. На кандидата се предоставя възмож
ност да допълни данни от професионалната
си биография, както и да изложи виждането
си за дейността на Централната избирателна
комисия, в изложение до 5 минути.
5. Народните представители може да зада
ват въпроси към кандидата, включително и
такива, постъпили при условията и по реда
на раздел II, т. 2. Времето за изложение на
въпросите е до 2 минути.
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6. След изчерпване на зададените въпроси
на кандидата се предоставя възможност за
отговор в изложение до 3 минути.
7. Отказът на кандидат от участие в из
слушването не спира процедурата.
8. От изслушването се изготвя пълен сте
нографски протокол, който се публикува на
интернет страницата на Народното събрание.
9. Комисията по правни въпроси на основа
ние чл. 93, ал. 4 от Правилника за организаци
ята и дейността на Народното събрание изготвя
доклад от изслушването на кандидатите. Към
доклада се прилагат проекти на решение за
избор на всеки кандидат за председател на
Централната избирателна комисия.
V. Избор на председател на Централната
избирателна комисия.
1. Заседанието на Народното събрание се
излъчва в реално време чрез интернет стра
ницата на Народното събрание. С решение на
Народното събрание на заседанието може да
присъстват изслушаните кандидати.
2. Комисията по правни въпроси представя
доклад от проведеното изслушване.
3. Кандидатите се представят от вносител
на предложението за председател на Цен
тралната избирателна комисия в изложение
до 2 минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидату
рите по реда на Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютризи
раната система за гласуване по азбучен ред
на собствените имена на кандидатите, освен
ако Народното събрание реши друго.
6. За избран се смята кандидатът, полу
чил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати са получили повече от
половината от гласовете на присъстващите
народни представители, избран е кандидатът,
получил най-много гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите не получи
необходимите гласове, се провежда повторно
гласуване, в което участват двамата кандидати,
получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой
от кандидатите не получи необходимите гла
сове, Народното събрание приема решение за
откриване на нова процедура за избор.
VІ. Задължение за деклариране на несъв
местимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна
в декларираните обстоятелства по чл. 35,
ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно при
добитото имущество.
1. След приключване на процедурата за
избор по реда на раздел V избраният предсе
дател на Централната избирателна комисия
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подава декларация за несъвместимост по
чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество във връзка с чл. 50,
ал. 3 от Изборния кодекс по образец – при
ложение № 4 към решението.
2. При промяна на декларираните обсто
ятелства в декларацията по т. 1 се подава
декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнема
не на незаконно придобитото имущество по
образец – приложение № 5 към решението.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 10 септември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Приложение № 1
към Решение за приемане на Процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидати за председател на Централната
избирателна комисия, представянето и публич
ното оповестяване на документите, изслуш
ването им в Комисията по правни въпроси
и за избор на председател на Централната
избирателна комисия
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата ...............................
........................................................................ ,
ЕГН ................................................................ ,
л.к. № ............................................................ ,
изд. на ............................................................
от МВР .......................................................... ,
ДЕК ЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/а да бъда предложен/а за ……
………………………………………………..................................
…………… г.

Декларатор: ………………

Приложение № 2
към Решение за приемане на Процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидати за председател на Централната
избирателна комисия, представянето и публич
ното оповестяване на документите, изслуш
ването им в Комисията по правни въпроси
и за избор на председател на Централната
избирателна комисия
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата ...............................
........................................................................ ,
ЕГН ................................................................ ,
л.к. № ............................................................ ,
изд. на ............................................................
от МВР .......................................................... ,
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ДЕК ЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/а да ми бъде извършена пред
варителна проверка за установяване на при
надлежност 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 разуз
навателните служби на Българската народна
армия.
…………… г.

Декларатор: ………………

Приложение № 3
към Решение за приемане на Процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидати за председател на Централната
избирателна комисия, представянето и публич
ното оповестяване на документите, изслуш
ването им в Комисията по правни въпроси
и за избор на председател на Централната
избирателна комисия
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата ...............................
........................................................................ ,
ЕГН ................................................................ ,
л.к. № ............................................................ ,
изд. на ............................................................
от МВР .......................................................... ,
ДЕК ЛАРИРАМ, ЧЕ:
отговарям на изискванията за член на
Централната избирателна комисия по чл. 50,
ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
…………… г.

Декларатор: ………………

Приложение № 4
към Решение за приемане на Процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидати за председател на Централната
избирателна комисия, представянето и публич
ното оповестяване на документите, изслуш
ването им в Комисията по правни въпроси
и за избор на председател на Централната
избирателна комисия
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за проти
водействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество във връзка
с чл. 50, ал. 3 от Изборния кодекс
Долуподписаният/ата ...............................
........................................................................ ,
ЕГН ................................................................ ,
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л.к. № ............................................................ ,
изд. на ............................................................
от МВР .......................................................... ,
в качеството си на ……………………………………………
на Централната избирателна комисия
ДЕК ЛАРИРАМ, ЧЕ:
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

не са налице основанията по чл. 50, ал. 3
от Изборния кодекс.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.

Правилник за изменение на Устройствения
правилник на Патентното ведомство на Репуб
лика България (обн., ДВ, бр. 61 от 2018 г.;
изм. и доп., бр. 2 и 9 от 2019 г.; изм., бр. 85
и 87 от 2019 г.)

…………… г.

§ 1. В чл. 16, ал. 5 се правят следните
изменения:
1. Думите „от дирекция „Финансови и
стопански дейности“ се заличават.
2. Думите „чл. 13, ал. 3, т. 2“ се заменят с
„чл. 7, ал. 1, т. 8“.
§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Точка 26 се отменя.
2. Досегашните т. 27, 28, 29 и 30 стават
съответно т. 26, 27, 28 и 29.
§ 3. В приложението към чл. 11, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. В т. 1 „Обща администрация, органи
зирана във:“ числото „35“ се заменя с „31“.
2. В т. 1.1 „дирекция „Административноправни дейности и международно сътрудни
чество“ числото „26“ се заменя с „22“.
3. В т. 2.2 „дирекция „Експертиза и опо
зиция на марките и географските означения“
числото „31“ се заменя с „32“.
4. В т. 2.3 „дирекция „Спорове и админи
стративнонаказателна дейност“ числото „21“
се заменя с „24“.
§ 4. Правилникът за изменение и допъл
нение на Устройствения правилник на Па
тентното ведомство на Република България
влиза в сила от датата на обнародването му
в „Държавен вестник“.

Декларатор: ………………

Приложение № 5
към Решение за приемане на Процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидати за председател на Централната
избирателна комисия, представянето и публич
ното оповестяване на документите, изслуш
ването им в Комисията по правни въпроси
и за избор на председател на Централната
избирателна комисия
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противо
действие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
Долуподписаният/ата ...............................
........................................................................ ,
ЕГН ................................................................ ,
л.к. № ............................................................ ,
изд. на ............................................................
от МВР .......................................................... ,
в качеството си на ..............................................
на Централната избирателна комисия
ДЕК ЛАРИРАМ, ЧЕ:
към дата ……………….. г. е настъпила промя
на в декларираните от мен обстоятелства в
подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1
от Закона за противодействие на корупция
та и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, като е отпаднало/възникнало
следното обстоятелство:
…………........................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
.............……………………………………………………………………
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
…………… г.
6812

Декларатор: ………………

Председател:
Петко Николов
6652

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 27 от
2005 г. за здравните изисквания към дрехите
втора употреба (ДВ, бр. 70 от 2005 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „продажба или хумани
тарна помощ“ се заменят с „пускане на пазара,
включително като хуманитарна помощ или с
благотворителна цел“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Забранява се пускането на пазара,
включително като хуманитарна помощ или с
благотворителна цел, на лично бельо и бан
ски костюми втора употреба, на дрехи втора
употреба за деца до едногодишна възраст и
на обувки втора употреба за деца до 34 номер
включително.“
§ 2. Член 2 се отменя.
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Обектите, в които се пускат на
пазара, включително като хуманитарна по
мощ или с благотворителна цел, дрехи втора
употреба, се обозначават чрез подходящо
оформен надпис на български език, че дре
хите са употребявани, като в непосредствена
близост до него се поставя информационно
табло, съдържащо следната информация за
потребителя: „Всички употребявани дрехи,
преди да бъдат използвани по предназначение,
задължително трябва да бъдат изпрани и при
възможност изгладени.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дрехите втора употреба, които се
пускат на пазара, включително като хума
нитарна помощ или с благотворителна цел,
се придружават от документ, удостоверяващ,
че им е извършена дезинфекция по термоде
зинфекционен, химиотермодезинфекционен
метод или с биоцид, като се посочва методът
на дезинфекция. При обработка по химио
термодезинфекционен метод или с биоцид
се посочва и видът на използвания биоцид.“
2. В ал. 2 думите „фирмата, извършила
обработката и/или дезинфекцията на дрехите“
се заменят с „физическото или юридическото
лице, извършило дезинфекцията“.
§ 5. Параграф 1 от допълнителните разпо
редби се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба „дрехи
втора употреба“ са употребявани облекла, в
това число обувки, както и одеяла, килими,
кувертюри, пердета, завеси, покривки, спално
бельо и хавлиени кърпи, които са годни за
по-нататъшна употреба и които след допъл
нителна обработка могат да се използват по
предназначението, за което са създадени.“
§ 6. В § 3 от заключителните разпоредби
абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „реги
оналните здравни инспекции“.
Заключителна разпоредба
§ 7. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и в
приложение № 3 към чл. 3, ал. 1 от Наредба
№ 9 от 2005 г. за условията и реда за съз
даване и поддържане на публичен регистър
на обектите с обществено предназначение,
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контролирани от регионалните здравни ин
спекции (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 50 от 2006 г., бр. 61 от 2008 г., бр. 14
и 38 от 2011 г. и бр. 13 от 2018 г.) думите „и
печат“ се заличават.
Министър:
Костадин Ангелов
6637

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 3
от 3 септември 2020 г.

за условията и реда за осъществяване на
контрол върху дейността на развъдните ор
ганизации
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят ус
ловията и редът за осъществяване на контрол
върху дейността на развъдните организации,
получили разрешение за извършване на раз
въдна дейност по чл. 30б, ал. 1 от Закона за
животновъдството.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва от
Изпълнителната агенция по селекция и ре
продукция в животновъдството (ИАСРЖ) към
министъра на земеделието, храните и горите.
Чл. 2. Контролът върху развъдната дейност
на развъдните организации, осъществяван от
ИАСРЖ, включва проверка на:
1. наличието на идентификация и регис
трация на животни, собственост на членовете
на развъдната организация, включени в про
вежданата развъдна програма;
2. методите на регистриране на животни,
включени в развъдната програма;
3. методите на контрол на биологичните,
стопанските и продуктивните качества и
признаци, обект на селекция;
4. достоверността на резултатите от кон
трола на продуктивните качества, произхода
и установената оценка на развъдната стойност
на животните;
5. наличието, състоянието, реда и правил
ността на водене на зоотехническите регистри
и друга зоотехническа документация;
6. наличието, състоянието, реда и правил
ността на водене на родословната книга;
7. достоверността на данните в издадените
индивидуални зоотехнически сертификати;
8. наличието на договори между развъдната
организация, специалисти – зооинженери, и
упълномощени лица, извършващи дейности
по чл. 20 от Закона за животновъдството;
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9. състоянието и начина на използване на
сградите, предназначени за осъществяване на
развъдна дейност;
10. производството на елитни и с висока
развъдна стойност индивиди;
11. технологическото оборудване, свързано
с производството и съхранението на сперма,
яйцеклетки и ембриони;
12. качеството на произведените сперма,
яйцеклетки и ембриони;
13. извършването на специфично видово
заплождане чрез изкуствено осеменяване,
трансплантация на ембриони и заплождане
ин витро;
14. реда и правилността на използване на
мъжките разплодници за естествено покри
ване.
Раздел II
Права и задължения на служителите на
ИАСРЖ, осъществяващи контрол върху дей
ността на развъдните организации
Чл. 3. (1) Контролът върху дейността на
развъдните организации се осъществява от
служители на ИАСРЖ, определени със запо
вед на изпълнителния директор на ИАСРЖ
за всеки конкретен случай.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. трите имена и длъжността на прове
ряващите лица, които сформират комисия с
председател и членове;
2. данни за проверяваната развъдна орга
низация – наименование, седалище, разре
шение по чл. 30б, ал. 1 от Закона за живот
новъдството;
3. предмет на проверката;
4. срок за извършване на проверката.
(3) В зависимост от целта на проверката
заповедта по ал. 1 може да включва указания
като приложения към нея.
(4) При осъществяване на проверката слу
жителите на ИАСРЖ, на които е възложено
извършването є, попълват надлежно контролен
лист по образец, утвърден от изпълнителния
директор на ИАСРЖ, както и изготвят кон
стативен протокол.
Чл. 4. Служителите на ИАСРЖ, определени
за осъществяване на контрол върху дейността
на развъдните организации, имат право:
1. на свободен дос т ъп до сл у жебни т е
помещения на проверяваната развъдна ор
ганизация;
2. на свободен достъп до компютъризира
ните системи за управление на информаци
ята на проверяваната развъдна организация,
осъществен със съдействието на упълномо
щен представител от съответната развъдна
организация;
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3. на свободен достъп до животновъдните
обекти на лицата, членуващи в проверяваната
развъдна организация и сключили договор за
осъществяване на развъдна дейност с прове
ряваната развъдна организация;
4. да извършват проверка на документаци
ята на осъществяваната дейност;
5. да извършват проверка на състоянието
и начина на използване на сградите, инста
лациите и техническото оборудване, свързани
със селекцията и репродукцията;
6. да осъществяват правомощията си и
извън установеното работно време съобразно
спецификата на извършваната проверка;
7. да изискват в определени от тях сро
кове от длъжностни лица в проверяваната
развъдна организация документи, заверени
копия на документи, сведения и справки и
друга информация, които имат значение за
извършваната проверка;
8. да изискват в определени от тях срокове
от длъжностни лица в проверяваната развъдна
организация писмени обяснения по въпроси,
свързани с извършваната проверка;
9. да вземат паралелни проби за извърш
ване на количествен и качествен анализ от
животните в животновъдните обекти на ли
цата, членуващи в проверяваната развъдна
организация и сключили договор за осъщест
вяване на развъдна дейност с проверяваната
развъдна организация;
10. да вземат проби за извършване на ДНК
анализ на животните;
11. да изискват данни за контрола на био
логичните, стопанските и продуктивните по
казатели и установените развъдни стойности,
в т.ч. за методите на постигането им;
12. да осъществяват контрол върху обо
рудването, технологията и качеството на по
лучаваните сперма, яйцеклетка и ембриони,
както и да контролират условията за тяхното
съхраняване;
13. да контролират реда за използване на
мъжки разплодници за естествено покриване;
14. да осъществяват проверка дали дейности
те по чл. 20 от Закона за животновъдството
се извършват от лица по чл. 23, ал. 1 и 2 от
Закона за животновъдството;
15. да дават задължителни предписания за
отстраняване в определен срок на допуснати
пропуски и нарушения;
16. да проверяват изпълнението на задъл
жителните предписания;
17. да съставят актове за установяване на
административни нарушения.
Чл. 5. Служителите на ИАСРЖ, осъщест
вяващи контрол, са длъжни да:
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1. се легитимират със служебна карта и
да връчат на проверяваните лица копие от
заповедта на изпълнителния директор на
ИАСРЖ за възлагане на проверка;
2. отразяват обективно и точно устано
вените резултати от извършената проверка,
установените нарушения и виновните лица
въз основа на проверените служебно от тях
факти и обстоятелства;
3. не разгласяват факти и обстоятелства,
станали им известни при или по повод изпъл
нение на служебните им задължения, освен
в случаите, предвидени със закон;
4. си направят самоотвод, когато са свърза
ни лица или имат частен интерес по смисъла
на Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
Раздел III
Условия и ред за осъществяване на контрол
върху дейността на развъдните организации
от ИАСРЖ
Чл. 6. (1) Контролът върху дейността на
развъдните организации, осъществяван от
ИАСРЖ, се извършва чрез проверки, които са:
1. планови, и
2. извънпланови:
а) по постъпили писмени жалби и сигнали
за нарушения, подадени от държавни органи,
физически и юридически лица;
б) възложени от министъра на земеделието,
храните и горите;
в) свързани с прилагане на схеми и мерки
за подпомагане.
(2) Анонимно подадени сигнали не подле
жат на проверка.
(3) Проверките по ал. 1 се извършват по
утвърдени от изпълнителния директор на
И АСРЖ процед у ри за осъществяване на
официален контрол върху дейността на раз
въдните организации, които се публикуват на
интернет страницата на агенцията.
Чл. 7. При осъществяване на проверките
по чл. 6 развъдната организация е длъжна
да осигури всички условия за протичането
им, като:
1. предоставя място за извършване на
проверката, като председателят или упълно
мощено от него лице при поискване се явяват
в сградата на ИАСРЖ;
2. упълномощава свой служител за контакти
и оказване на съдействие на проверяващите
длъжностни лица;
3. предоставя достъп до служебните по
мещения и до информационните системи за
обработка на информацията от развъдната
дейност;
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4. предоставя всички документи, необходи
ми за установяване на факти и обстоятелства,
свързани с обхвата на проверката;
5. при поискване предоставя документи и
заверени копия от документи; заверката се
извършва с полагане на надпис „Вярно с ори
гинала“, дата, подпис и печат от упълномощен
представител на проверяваната организация;
6. предоставя писмена информация при пои
скване от проверяващите длъжностни лица.
Чл. 8. (1) Плановите проверки се извършват
по годишен план, предложен от изпълнител
ния директор на ИАСРЖ до 15 декември на
предходната година и утвърден от министъра
на земеделието, храните и горите.
(2) Проверяваната развъдна организация
се уведомява за предстоящата проверка поне
един ден преди започването є.
(3) Проверките, свързани със схемите и
мерките за подпомагане, се извършват съо
бразно срока на прилагането им.
Чл. 9. Извънплановите проверки се извърш
ват по преценка на изпълнителния директор
на ИАСРЖ без предварително уведомяване
на контролираната развъдна организация.
Чл. 10. (1) В срок от 10 работни дни след
приключване на проверката или излизане на
резултатите от лабораторния анализ предсе
дателят на комисията представя на изпълни
телния директор на ИАСРЖ и на проверява
ната развъдна организация писмен доклад за
резултатите от извършената проверка.
(2) Докладът от плановата или извънплано
вата проверка съдържа: въведение, фактически
констатации, подкрепени с доказателства,
изводи, предписания за отстраняване в срок
на констатирани нарушения, информация за
съставени актове за установяване на адми
нистративни нарушения.
(3) При пропуски или нарушения, констати
рани при извършената проверка, служителите
на ИАСРЖ дават задължителни предписания
за отстраняването им в определен от коми
сията срок. В тези случаи служителите из
вършват повторна проверка и изготвят доклад
за предприетите действия за изпълнение на
задължителните предписания.
Чл. 11. Председателят на проверяваната
развъдна организация или упълномощено от
него лице може да даде писмено становище
в 7-дневен срок от получаването на доклада.
Чл. 12. Длъжностните лица, извършили
проверката, се произнасят с мотивирано
писмено заключение в 7-дневен срок от пос
тъпването на становището по чл. 11.
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Чл. 13. (1) Докладът по чл. 10, ал. 1, мо
тивираното писмено заключение по чл. 12 и
писменото становище по чл. 11 се представят
в срок от 7 работни дни на изпълнителния
директор на ИАСРЖ.
(2) До 28 февруари на всяка календарна
година изпълнителният директор на ИАСРЖ
изготвя до министъра на земеделието, хра
ните и горите обобщен доклад с резултатите
от извършените проверки от предходната
календарна година.
Чл. 14. (1) При констатирани администра
тивни нарушения проверяващите лица съста
вят акт за установяване на административно
нарушение.
(2) Наказателните постановления се изда
ват от министъра на земеделието, храните и
горите или от упълномощени от него длъж
ностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, из
даването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва
по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
Чл. 15. В случаите по чл. 32а, ал. 2 от
Закона за животновъдството изпълнителният
директор на ИАСРЖ изготвя и представя в
едномесечен срок от последната проверка
доклад до министъра на земеделието, храните
и горите с предложение за отнемане на разре
шението за извършване на развъдна дейност по
чл. 30б, ал. 1 от Закона за животновъдството.
Чл. 16. (1) Резултатите от проверките по
чл. 6 се въвеждат в информационна система
за контрол, която съдържа:
1. номер на заповедта, предмет и срок за
извършване на проверката;
2. резултати от проверката, включващи на
рушения, с посочени срокове за отстраняване;
3. наложени санкции;
4. направени предложения за отнемане на
разрешението по чл. 30б, ал. 1 от Закона за
животновъдството;
5. породите, данни за произхода и продук
тивността на животните в контролираните
ферми.
(2) Представителите на развъдните орга
низации са длъжни да заявят пред ИАСРЖ
всяка промяна в обстоятелствата по т. 5 в
едномесечен срок от настъпването є.
Чл. 17. Редът и начинът за изграждането,
поддържането и функционирането на инфор
мационната система по чл. 16, ал. 1, както и
редът за достъп до нея се определят със запо
вед на изпълнителния директор на ИАСРЖ.
Чл. 18. Изпълнителната агенция по се
лекция и репродукция в животновъдството
съхранява всички документи, свързани с осъ
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ществяването на нейните контролни функции,
включително и досиетата на проверяваните
организации, за срок от 5 години.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 47, т. 3 от Закона за животновъдството.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 7 от
2008 г. за условията и реда за осъществяване
на контрол върху дейността на развъдните
организации (ДВ, бр. 32 от 2008 г.).
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на ИАСРЖ.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
6727

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2016 г. за профилираната подготовка
(обн., ДВ, бр. 67 от 2016 г.; изм., бр. 80 от
2018 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се създава нова т. 2:
„2. учебно-изпитните програми по чл. 137,
ал. 2 от ЗПУО за държавните зрелостни из
пити по профилиращите учебни предмети.“
§ 2. В чл. 2, ал. 7 т. 7 се изменя така:
„7. профил „Математически“ със задъл
ж ителни профилиращи у чебни предмети
математика и информатика или математика
и физика и астрономия;“.
§ 3. Създава се нов раздел V „Учебно-из
питни програми“.
§ 4. Създава се нов чл. 9:
„Чл. 9. (1) Учебно-изпитната програма оп
ределя общите характеристики на държавния
зрелостен изпит по всеки профилиращ уче
бен предмет в съответствие с чл. 134, ал. 2 и
чл. 135, ал. 4 от Закона за предучилищното
и училищното образование.
(2) Общите характеристики по ал. 1 включ
ват:
1. вид на изпита;
2. продължителност;
3. учебно съдържание;
4. оценявани компетентности;
5. общ брой и видове задачи;
6. максимален брой точки;
7. минимален праг за успешност.“
§ 5. Създава се нов чл. 10:
„Чл. 10. Учебно-изпитните програми за
държавните зрелостни изпити са по профи
лиращите учебни предмети, както следва:
1. български език и литература (приложе
ние № 16);
2. чужд език (приложение № 17);
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3. математика (приложение № 18);
4. информатика (приложение № 19);
5. информационни технологии (приложе
ние № 20);
6. история и цивилизации (приложение
№ 21);
7. география и икономика (приложение
№ 22);
8. философия (приложение № 23);
9. биология и здравно образование (при
ложение № 24);
10. физика и астрономи я (приложение
№ 25);
11. химия и опазване на околната среда
(приложение № 26);
12. музика (приложение № 27);
13. изобразително изкуство (приложение
№ 28);
14. предприемачество (приложение № 29).“
§ 6. Създава се нов чл. 11:
„Чл. 11. Учебно-изпитните програми за
допълнителните държавни зрелостни изпити
по избрани от зрелостника учебни предмети
от учебните предмети по чл. 134, ал. 2 и по
чл. 135, ал. 2 и 4 от Закона за предучилищното
и училищното образование включват учебно
съдържание от задължителните модули, изуча
вано в избираемите учебни часове във втория
гимназиален етап на средното образование.“
§ 7. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 1,
т. 2 в „Профилирана подготовка при интен
зивно и разширено обучение по чужд език“
навсякъде в текста след думите „ниво В.1“ се
добавя „/ниво В.1.1“.
§ 8. В приложение № 9 към чл. 4, ал. 1,
т. 9 в част „Задължителни модули“ се правят
следните изменения:
1. На ред „Модул 3 – Биосфера – структура
и процеси“ числото „32“ се заменя с „31“.
2. На ред „Модул 4 – „Еволюция на био
логичните системи“ числото „48“ се заменя
с „49“.
§ 9. Създават се приложения с № 16 – 29:
„Приложение № 16
към чл. 18, т. 1
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖА
ВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
I. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продъл
жителност четири астрономически часа
III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание от задължителните мо
дули на профилиращия предмет, изучавани в
класовете от втори гимназиален етап:
1. Модул Езикът и обществото.
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2. Модул Езикови употреби.
3. Модул Диалогични прочити – теми:
• Родното и чуждото;
• Миналото и паметта;
• Обществото и властта;
• Животът и смъртта;
• Природата;
• Любовта;
• Вярата и надеждата;
• Трудът и творчеството;
• Изборът и раздвоението.
4. Модул Критическо четене.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1. Модул Езикът и обществото
• Познава и анализира лингвистичния,
психолингвистичния и социолингвистичния
аспект на общуването.
• Разпознава, оценява и коригира некни
жовни елементи в официалното общуване.
• Разпознава и анализира различни форми
на съществуване на езика и техните харак
теристики.
• А нализира връзката меж ду речевите
особености и социалната характеристика на
говорещия.
• Анализира социолингвистични характе
ристики на участниците в общуването.
• Оценява текстове според успешността на
комуникативната цел.
• Определя и анализира различните ком
поненти на етикета според разнообразните
комуникативни ситуации.
• Познава и анализира елементите на
езиковата ситуация.
• Познава и характеризира българската
езикова ситуация в исторически и в актуален
план.
• Познава основните процеси в развоя на
българския книжовен език.
• Анализира формите на съществуване на
езика в дигитална среда.
2. Модул Езикови употреби
• Познава, оценява и анализира компонен
тите на комуникативната ситуация.
• Познава и разграничава езиковите функ
ции.
• Познава и оценява езиковите средства,
чрез които се реализират различните функ
ции на езика.
• Познава, различава и използва различни
речеви стратегии за успешна комуникация.
• Различава и използва основните словесни
(речеви) дейности в съответен комуникативен
и социокултурен контекст.
• Анализира езикови особености на ре
кламата.
• Открива елементи на вербална и невер
бална манипулация в рекламен текст.
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• Анализира и създава писмени текстове,
адекватни на комуникативната ситуация, на
поставените цели, на структурните характе
ристики на текстовите формати.
• Различава различни стратегии за писане
в конкретна комуникативна ситуация с оглед
на комуникативната цел.
• Създава собствени текстове, като при
лага различни стратегии за писане според
комуникативните си цели.
• Намира и извлича структурирана и орга
низирана по различен начин информация от
текстове, вкл. и дигитални, за да реализира
конкретна комуникативна цел.
• Синтезира с определена комуникативна
цел информация, намерена и извлечена от
текст, вкл. и в дигитална среда.
3. Модул Диалогични прочити
• Коментира избора на смислопораждащи
стратегии и структури, обусловен от различ
ните схващания за литературата и връзката
със социалната действителност.
• Интерпретира различното осмисляне на
определен проблем в зависимост от истори
ческия и/или социокултурния контекст.
• Съпоставя сюжети, мотиви и образи в
обединени от обща тема литературни произ
ведения, представителни за различни исто
рически и културни контексти.
• Разпознава, конструира и интерпретира
интертекстуални отношения между литера
турни произведения.
4. Модул Критическо четене
• Анализира повествователни, поетически/
лирически и драматически стратегии и струк
тури, чрез които литературният текст репре
зентира модел на социална действителност.
• Разпознава повествователни, поетически/
лирически и драматически жанрове, стратегии
и структури и тълкува тяхната смислопораж
даща функция.
• Разпознава тропи и фигури и тълкува
тяхната смислопораждаща функция.
• Коментира отношението на текст към
използвания от него жанров модел.
• Интерпретира отношението на художест
вена творба към културни модели и мисловни
стереотипи.
• Създава интерпретативен текст по зада
ден проблем.
• Обосновава или опровергава литератур
нокритически тези, формулирани в различни
социокултурни контексти.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 31 задачи,
сред които:
• задачи с избираем отговор;
• задачи с кратък свободен отговор;
• задачи с разширен свободен отговор;
• задачи за създаване на текст.
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Задачите, чрез които се оценяват компе
тентностите от компонента Литература, се
формулират върху невключени в учебните
програми художествени текстове, интерпре
тиращи някоя от посочените теми.
Разпределението по видове задачи, разпре
делението на задачите по познавателни равни
ща, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обу
чението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30% от
максималния брой точки.
Приложение № 17
към чл. 18, т. 2
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖА
ВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА
ЕЗИКОВА РАМКА
ЗА НИВО В1
I. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продъл
жителност четири астрономически часа.
III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание за ниво В1 в съответ
ствие с Общата европейска езикова рамка,
описано в държавния образователен стандарт
за общообразователна подготовка и в държав
ния образователен стандарт за профилирана
подготовка.
Теми
• Лична информация (представяне).
• Дом, семейст во, п ри я т ели и у чи ли
ще – отговорности и задължения.
• Всекидневие: дневен режим, пазаруване.
• Външен вид и характер.
• Междуличностни отношения: чувства,
емоции, отношения между поколенията.
• Образова н ие, п рофеси и и соц иа л н и
контакти.
• Социална среда и ценностна система.
Начини на общуване: реално и виртуално,
речеви етикет.
• Светът около мен: общество и медии.
• Родно място – минало, настояще, бъдеще,
забележителни личности.
• Мечти и представи за бъдещето: образо
вание, професия, дом, семейство.
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• Облекло и мода. Модни предпочитания
и тенденции.
• Храни и напитки. Кулинарно много
образие.
• Свободно време, любими занимания и
интереси: музика, книги, кино, спорт.
• Здраве и здравословен начин на живот
(човешкото тяло, грижи за здравето, медицин
ски услуги): здравословно хранене, физическа
активност, здравословни навици и поведение.
• Природа: растения и животни, време,
климат, географски обекти, природни чудеса
и забележителности.
• Екология: опазване на околната среда,
запазване на природното равновесие, еколо
гични организации и инициативи.
• Екология и туризъм: защитени природни
обекти.
• Пътуване, ваканция, туризъм: планиране,
транспорт.
• Изкуства: емблематични представители
на различни видове изкуства и култура и
техни произведения.
• Наука и научни постижения: известни
учени и техният принос, иновационни тех
нологии.
• Родината и светът – езици, страни, на
роди, граждани на Европа и света. Свят без
граници.
• Празници и традиции в родината и стра
ните на изучавания език.
• Културни и исторически забележително
сти в родината и страните на изучавания език.
• Приносът на родината в световното кул
турно-историческо наследство.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Обект на оценяването в държавния зрелос
тен изпит по чужд език е комуникативната
езикова компетентност на учениците на ниво
В1 в съответствие с Общата европейска ези
кова рамка, което предполага прагово ниво
на владеене на езика, позволяващо неговата
независима употреба в речта.
Оценяват се следните комуникативни уме
ния на ученика:
При слушане:
• да разбира основна и конкретна инфор
мация в несложни, автентични текстове на
стандартен език от познати тематични обла
сти, представени с нормално темпо на речта
и съобразно правоговорните норми на езика;
• да извлича важни за разбиране на сми
съла подробности от текста;
• да разпознава комуникативните намере
ния на говорещия/говорещите.
При четене:
• да разбира общото съдържание и извлича
основна информация от несложни, автентични
художествени, научнопопулярни и публици
стични текстове по познати теми;
• да разбира и извлича важни за разбиране
на смисъла подробности от текста;
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• да разбира позицията или намерението
на автора на текста;
• да разбира логическата свързаност и да
разпознава структурата на текста;
• да интерпретира правилно значението на
използваните езикови средства в контекста на
комуникативната ситуация.
При писане:
• да създава логически свързан и правилно
структуриран текст в съответствие със зададе
ните тема и опори за изпълнение на задачата;
• да описва реални или въображаеми съ
бития, да разказва за преживявания от личен
житейски опит, да изразява мнение по опре
делена тема, да води лична кореспонденция;
• да изразява отношения и чувства;
• да спазва граматичните и правописните
норми на езика, като използва езикови сред
ства, отговарящи на комуникативната задача
за съответното ниво.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 37 задачи,
сред които:
• задачи с избираем отговор;
• задачи с кратък свободен отговор;
• задачи за създаване на текст – писане
на лично писмо/мейл по зададена ситуация/
изходен текст и опори, както и създаване на
описателен/повествователен текст по зададени
опори/изходен текст.
Разпределението по видове задачи, разпре
делението на задачите по познавателни равни
ща, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обу
чението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 80.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30% от
максималния брой точки.
ЗА НИВО В2
I. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продъл
жителност четири астрономически часа.
III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание за ниво В2 в съответ
ствие с Общата европейска езикова рамка,
описано в държавния образователен стандарт
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за общообразователна подготовка и в държав
ния образователен стандарт за профилирана
подготовка.
Теми
• Лична информация (представяне).
• Предизвикателства на съвременния начин
на живот. Човекът в съвременния свят – со
циални ангажименти, гражданско общество,
доброволчество.
• Дом, семейство, приятели и училище.
Личен избор и отговорности.
• Всекидневие: дневен режим, пазаруване,
магазини, услуги.
• Външен вид и характер.
• Междуличностни отношения: чувства,
емоции.
• Образование, п рофесии и соц иа лни
контакти.
• Образователни системи и професионална
реализация.
• Социална среда и ценностна система.
Начини на общуване в съвременния свят.
Социални мрежи.
• Формални и неформални общности – то
лерантност в общуването. Идентичност и
ценности.
• Видове медии. Езикът на медиите. Си
лата на словото.
• Родно място – минало, настояще, бъдеще,
забележителни личности.
• Мечти и представи за бъдещето: образо
вание, професия, дом, семейство.
• Облекло и мода. Модни предпочитания
и тенденции.
• Хранене и заведения за хранене. Кули
нарно многообразие.
• Свободно време (хоби, предпочитания) и
интереси: музика, книги, кино, спорт.
• Здраве и здравословен начин на живот
(човешкото тяло, грижи за здравето, медицин
ски услуги): здравословно хранене, физическа
активност, здравословни навици и поведение.
• Природа: растения и животни, време,
климат, природни явления, географски обекти,
природни чудеса.
• Екология: екологични организации и ини
циативи, защитени природни обекти. Опазване
на планетата Земя. Енергия за утрешния ден.
• Пътуване, ваканция, туризъм: планиране,
транспорт и ориентация в града, впечатления
и преживявания.
• Изк ус т ва и к ул т у ра: емблемат и ч н и
представители на различни видове изкуства
и култура и техни произведения.
• Наука и научни постижения: известни
учени и техният принос, иновационни техно
логии. Научни и технически постижения – с
мисъл за утрешния ден. Човекът и науката.
• Родината и светът – езици, страни, народи,
граждани на Европа и на света.
• Празници и традиции в родината и в
страните на изучавания език.
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• Културни и исторически забележително
сти в родината и в страните на изучавания
език.
• Приносът на родината в световното кул
турно-историческо наследство. Историческа
памет и приемственост.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
При слушане:
• да разбира основна и конкретна инфор
мация в относително сложни, автентични
текстове на стандартен език от познати те
матични области, представени с нормално
темпо на речта и съобразно правоговорните
норми на езика;
• да извлича съществени за разбиране на
смисъла подробности от текста;
• да разпознава комуникативните намере
ния на говорещия/говорещите;
• да интерпретира правилно значението
на използваните граматични структури и
лексикални средства в контекста на комуни
кативната употреба.
При четене:
• да разбира общото съдържание и извлича
основна информация от относително сложни,
автентични художествени, научнопопулярни
и публицистични текстове по познати теми;
• да разбира и извлича съществени за
разбиране на смисъла подробности от текста;
• да разбира позицията или намерението
на автора на текста;
• да извлича имплицитна информация, като
се опира на общите си познания и житейски
опит, както и на знанията за културата на
носителите на езика;
• да разбира логическата свързаност и да
разпознава структурата на текста;
• да интерпретира правилно значението на
използваните езикови средства в контекста на
комуникативната ситуация.
При писане:
• да създава логически свързан и правилно
структуриран текст в съответствие със зададе
ните тема и опори за изпълнение на задачата;
• да описва реални или въображаеми съ
бития, да разказва за преживявания от личен
житейски опит, да изразява мнение по опре
делена тема и да аргументира позицията си,
да води лична и официална кореспонденция;
• да изразява отношения и чувства;
• да използва подходящи изразни средства,
като спазва граматичните и правописните
норми на езика.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 45 задачи,
сред които:
• задачи с избираем отговор;
• задачи с кратък свободен отговор;
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• задачи за създаване на текст – писане
на официално писмо по зададена ситуация и
опори, както и създаване на аргументативен
текст за изразяване на мнение.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30% от
максималния брой точки.
Приложение № 18
към чл. 18, т. 3
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖА
ВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА
I. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продъл
жителност четири астрономически часа.
III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание от задължителните мо
дули на профилиращия предмет, изучавани в
класовете от втори гимназиален етап:
1. Модул Геометрия.
2. Модул Елементи на математическия
анализ.
3. Модул Практическа математика.
4. Модул Вероятности и анализ на данни.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Модул „Геометрия“
• определя линейна зависимост и незави
симост на вектори в равнината и в простран
ството, векторна база, разлага вектор като
линейна комбинация на векторите от базата в
конкретни ситуации, намира скаларно произ
ведение на два вектора и използва свойствата
на скаларното произведение, намира дължина
на вектор и ъгъл между два вектора;
• намира координати на вектор в равнинна
правоъгълна координатна система и разсто
яние между две точки;
• намира: сбор на вектори и произведение на
число с вектор, зададен в координатна форма,
координатите на вектор, зададен чрез линей
на комбинация на други вектори, скаларно
произведение на два вектора и ъгъл между
два вектора, зададени чрез координатите им;
• знае общо уравнение на права и намира
уравнение на права през две точки и декар
тово уравнение на права;
• знае условия за успоредност и за перпенди
кулярност на две прави, зададени аналитично,
и намира ъгъл между две прави;
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• намира: координати на среда на отсечка,
на медицентър и на пета на височина в триъ
гълник, периметър и лице на триъгълник, за
даден чрез координатите на неговите върхове;
• намира уравненията на правите, на които
лежат страните, височините и медианите на
триъгълник, зададен чрез координатите на
върховете му;
• намира канонично уравнение на окръж
ност, пресечни точки на окръжност, зададена
с канонично уравнение, и права, зададена
с общо уравнение, както и изобразява ок
ръжност, зададена с канонично уравнение в
координатната равнина;
• знае канонично уравнение на елипса,
хипербола и парабола, техните елементи и
графичните им изображения;
• аргументира: взаимно положение на
точки, прави и равнини в пространството,
успоредност между права и равнина и между
две равнини, перпендикулярност между права
и равнина в пространството и на две равнини;
• намира ъгъл между права и равнина;
• намира двустенни ъгли, разстояние меж
ду точка и равнина, разстояние между две
кръстосани прави;
• знае многостените призма, пирамида,
прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус,
сфера, кълбо и умее да намира елементите им;
• построява сечението на многостен с
равнина и определя вида и лицето му, умее
да намира лице на осно и успоредно сечение;
знае връзката между лице на многоъгълник и
неговата ортогонална проекция върху равнина.
Мод ул „Елемен ти на математи ческ и я
анализ“
• знае понятието полином на една промен
лива, общ вид на полином от n-та степен и
определя коефициенти и степен на полином,
събира, изважда, умножава и дели полиноми;
• знае теорема на Безу и прилага схемата
на Хорнер;
• знае и намира нула (корен) на полином,
стойност на полином, разлага полиноми на
множители, намира рационални корени на
уравнения с цели коефициенти;
• превръща число от р-ична бройна система
в десетична;
• знае понятието реципрочно уравнение и
решава реципрочни уравнения до 6-а степен
включително;
• прилага метода на математическата
индукция при доказване на формула за общ
член на числова редица и при доказване на
тъждества;
• знае понятието Нютонов бином, свойства
та на биномните коефициенти и ги пресмята;
• знае понятията числова редица, огра
ничена редица и свързаните с тях понятия и
доказва твърдения, свързани с монотонност
и с ограниченост на редица;
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• знае понятието граница на числова редица
и свойствата на сходящите редици и доказва
твърдения, свързани със сходимост на редици;
• намира граница на редица чрез теоре
мите за граници на числови редици и чрез
използване на основните граници –

• намира сума на безкрайно намаляваща
геометрична прогресия;
• знае понятието функция и съставна (слож
на) функция, видовете функции: ограничена/
неограничена, растяща/намаляваща,
четна/нечетна; периодична/непериодична и
намира сбор, разлика, произведение и частно
на функции;
• знае понятието граница на функция,
лява, дясна граница на функция, основните
граници на функции

• знае теоремите за граница на функция
и намира граница на функция;
• знае понятието непрекъснатост на функ
ция в точка и в интервал, както и теоремите
за непрекъснатост, додефинира функция в
точка, така че да е непрекъсната;
• знае понятието производна на функция
и използва табличните производни;
• знае теоремите за диференциране на
функция и намира производна на функция;
• знае връзката между непрекъснатост и
диференцируемост.
Модул „Практическа математика“
• знае понятията геометричен и механи
чен смисъл на производна, производни на
функции от по-висок ред, намира производни
на функции от по-висок ред и интервали на
монотонност на функция;
• знае локален екстремум на функция,
най-голяма, най-малка стойност на функ
ция, изпъкналост и вдлъбнатост на функция,
прилага производна на функция за намиране
на локални екстремуми и на интервали на
изпъкналост и вдлъбнатост на функция;
• знае и намира: инфлексна точка на функ
ция, асимптота (хоризонтална и вертикална)
на функция, допирателна към крива в точка;
• изследва полиномна (до 4-та степен) и
дробно-линейна функция;
• решава екстремални задачи чрез мо
делиране с функции в планиметрията и в
стереометрията;
• намира повърхнина и обем на тела, полу
чени чрез въртене на: триъгълник, успоредник
или трапец около права, перпендикулярна на
една от страните или около една от страните
му;
• решава задачи за сфера, описана около
правилна призма или пирамида, и за сфера,
вписана в правилна призма или пирамида;
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• познава етапите на научния метод (екс
перимент);
• подрежда данни от наблюдения в таблица
от тип (обект х признак), определя типа на
променливите, избира подходящо кодиране
на категорни променливи;
• генерира честотна таблица от данните,
определя свойствата на емпиричното раз
пределение по диаграма, открива наблюде
ния – изключения (аутлаери) върху графично
представени данни, определя квартили и
конструира диаграми на разпределението на
две променливи (количествена и категорна,
две категорни);
• прави изводи (за прилики и разлики на
обектите от различни категории);
• изработва диаграма на разсейване и оце
нява наличие на корелационна зависимост по
диаграмата на разсейване;
• пресмята пермутации, вариации и ком
бинации с повторение.
Модул „Вероятности и анализ на данни“
• знае и проверява независимост на събития;
• определя разбиване на множеството от
елементарните събития на пълна група съ
бития (хипотези/причини);
• прилага формулата за пълната вероятност
в конкретни ситуации, формулата на Бейс в
конкретни ситуации;
• определя разпределение на проста случай
на величина, скицира графиката на функцията
на разпределение на случайна величина;
• пресмята математическо очакване на
случайна величина с дадено разпределение;
• пресмята дисперсията и съответно стан
дартното отклонение на случайна величина
с дадено разпределение;
• интерпретира вероятността за близост
на наблюдение до математическото очакване,
измерена в стандартни отклонения;
• знае етапите на научния експеримент и
моделира реална ситуация на повтарящи се
еднотипни експерименти/наблюдения;
• разпознава параметрите на биномното
разпределение за реална ситуация, знае ма
тематическо очакване и дисперсия на бином
ното разпределение, определя най-вероятната
стойност на биномно разпределение;
• представя равномерно разпределение
като приближение на равномерно дискретно
разпределение;
• знае най-важните свойства на нормалното
разпределение и определя вероятности на ин
тервали, свързани с нормално разпределение;
• решава задачи за определяне границите
на интервали при зададена вероятност с по
мощта на таблици;
• определя значимостта на разликата между
най-вероятната стойност и друга фиксирана
стойност;
• знае връзката на метод на най-малките
квадрати и нормално разпределени остатъци.

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 18 задачи,
сред които:
• задачи с избираем отговор;
• задачи с пълно описание.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30% от
максималния брой точки.
Приложение № 19
към чл. 18, т. 4
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪР
ЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИНФОР
МАТИКА
I. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продъл
жителност четири астрономически часа.
III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание от задължителните мо
дули на профилиращия предмет, изучавани в
класовете от втори гимназиален етап:
1. Модул Обектноориентирано проектиране
и програмиране.
2. Модул Структури от данни и алгоритми.
3. Модул Релационен модел на бази от данни.
4. Модул Програмиране на информационни
системи.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
• Прилага обектноориентиран подход при
анализ на информацията и проектиране на
решения за управлението.
• Разграничава връзки от тип „има“ (has а)
и „e“ (is а) в организацията на информацията.
• Прилага принципите на композиция и
наследственост в обектноориентиран модел.
• Използва средствата на интегрирана сре
да за разработване, създаване, редактиране и
тестване на програма.
• Организира данните и методите за управ
лението им в капсулирани класове, използ
вайки модификатори за достъп.
• Проектира графичен интерфейс на про
грама, съответстващ на извършен анализ на
потребителски изисквания.
• Прилага подходящи визуални компонен
ти, задава свойствата им и дефинира събития
при изграждане на графичен потребителски
интерфейс.
• Познава синтаксиса на обектноориенти
ран език за програмиране.
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• Създава програми, които включват прес
мятания на аритметични и логически изрази.
• Създава програми, които включват из
ползване на управляващи конструкции за
разклонение и повторение.
• Създава програми, които включват де
клариране и създаване на обекти и предаване
на съобщения към тях с коректно подаване
на фактически параметри.
• Интерпретира зададена UML диаграма
на действие в синтактично коректен програ
мен код.
• Интерпретира зададена UML диаграма на
клас в синтактично коректен програмен код.
• Работи със статични данни и методи.
• Открива и отстранява грешки в синтак
сиса, логиката и по време на изпълнение на
програмата.
• Проследява изпълнението на рекурсивен
метод.
• Създава рекурсивни методи.
• Използва форматиран текстов файл за
вход и изход на данни.
• Използва стандартни и потребителски
библиотеки от класове.
• Използва символни низове за обработка
на текст.
• Познава структурата, характерните ме
тоди и приложения на линейни абстрактни
типове данни.
• Познава основни операции над линейни
абстрактни структури от данни.
• Реализира алгоритми за търсене в ли
нейни структури от данни.
• Реа лизира а лгоритмично решение с
използване на стандартни библиотеки и го
тови компоненти за търсене и сортиране над
структури от данни.
• Оценява различни алгоритмични решения
по показател време.
• Използва стандартни библиотеки с ко
лекции.
• Прихваща и обработва изключения със
средствата на обектноориентиран език за
програмиране.
• Формулира регулярни изрази за търсене
на текстове по шаблон.
• Разпознава дали даден израз отговаря на
определени синтактични правила.
• Описва етапите от жизнения цикъл на
програмен продукт.
• Прилага стандартен език за структури
рано изпълнение на заявки за организиране
и управление на информация в релационни
база данни.
• Създава заявки на стандартен език за
структурирано изпълнение на заявки.
• Проследява изпълнението на заявки на
стандартен език за структурирано изпълнение
на заявки.
• Модифицира заявки на стандартен език
за структурирано изпълнение на заявки.
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• Разчита графична диаграма на релаци
онна база от данни.
• Моделира с графични средства диаграма
на релационна база от данни.
• Разпознава основните видове взаимоот
ношения между таблици в релационна база
от данни.
• Описва основните етапи в жизнения
цикъл на информационна система.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 28 задачи,
сред които:
• тестови задачи с избираем отговор;
• тестови задачи със свободен отговор;
• практически задачи.
Разпределението по видове задачи, разпре
делението на задачите по познавателни равни
ща, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обу
чението на учениците.
Изпитният материал се базира на език за
визуално програмиране – Microsoft C#.NET
или Java.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30% от
максималния брой точки.
Приложение № 20
към чл. 18, т. 5
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪР
ЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИНФОР
МАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
I. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продъл
жителност четири астрономически часа.
III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание от задължителните мо
дули на профилиращия предмет, изучавани в
класовете от втори гимназиален етап:
1. Модул Обработка и анализ на данни.
2. Модул Мултимедия.
3. Модул Уеб дизайн.
4. Модул Решаване на проблеми с ИКТ.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Модул 1. Обработка u анализ на данни
• проектира и създава ЕТ;
• обработва и анализира данни в ЕТ;
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• интерпретира и представя графични
данни;
• използва условни, логически, финансови
и статистически функции;
• умее да създава и работи с обобщаващи
таблици и диаграми;
• използва основни методи и средства за
защита на данни;
• познава основните етапи при разработ
ването и използването на информационни
системи;
• умее да извлича изискванията към една
информационна система, да определя основ
ните роли и да дефинира основните функции
на информационна система;
• познава различни модели за описание на
данни в БД (база данни) и техните основни
елементи;
• проектира и създава БД;
• извършва основни операции с БД – про
меня стойности в БД, търси, извежда данни
в БД.
Модул 2. Мултимедия
• познава средствата за цифровизация на
информация и стандартите за дигитализиране;
• описва същността на растерната графика
и умее да изгражда и обработва растерни из
ображения със специализиран софтуер;
• познава спецификата на векторната гра
фика и умее да изгражда и обработва векторни
изображения със специализиран софтуер;
• посочва и прилага възможностите за
конвертиране на векторни изображения в
растерни и на растерни – във векторни;
• разпознава и използва различни средства
за запис и обработка на звук;
• познава и прилага различни средства за
запис и обработка на видео;
• описва основните етапи при проектиране
на мултимедийно приложение;
• умее да създава функционалности съ
гласно изискванията на целевата група при
създаването на потребителски интерфейс на
мултимедийно приложение.
Модул 3. Уеб дизайн
• планира уеб сайт – основни етапи и
регистриране;
• проектира графичен дизайн на уеб сайт;
• посочва уеб дизайн стандартите и тяхното
предназначение;
• описва и използва основните уеб техно
логии и езици за изграждане на структурата
и визуалното оформяне на уеб страница;
• обяснява основите на HTML;
• създава уеб страница, като използва
HTML;
• оформя уеб сайт с използване на CSS;
• тества и валидира кода на уеб страница;
• посочва начини за публикуване на уеб
сайт и популяризиране съдържанието му в
уеб пространството;
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• познава и използва методики за оценка
и оптимизация на уеб сайт;
• познава процеса на създаване на уеб сайт
чрез използване на система за управление на
уеб съдържание;
• познава общите проблеми на сигурността
в уеб и необходимите дейности, свързани с
повишаване на сигурността на сайт, създаден
чрез система за управление на уеб съдържание.
Модул 4. Решаване на проблеми с ИКТ
• знае основни характеристики и параметри,
свързани с изпълнението на проект;
• познава основните роли при изпълнени
ето на софтуерен проект, както и нужните
компетентности за всяка от тях;
• знае основните етапи при изпълнение
на проект, както и съответните дейности и
задачи, които се осъществяват на всеки от тях;
• знае как да формира екип, познава тех
ники за генериране на идеи от членовете на
екипа, познава основни характеристики и
методи за ефективна комуникация;
• използва ефективно софтуерни средства,
подпомагащи управлението на проекти;
• знае как да подготви задание за избор
на компютърна система, както и да определи
необходимите параметри характеристики;
• знае как да проучи функционални въз
можности на непозната приложна програма
и да определи дали отговаря на нуждите на
една организация;
• може да настройва, контролира и управ
лява работата на компютърни системи (са
мостоятелни и в мрежа) и техни параметри;
• използва средства за защита на инфор
мацията;
• знае какво е интелектуална собственост
и познава правните є аспекти.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 28 задачи,
сред които:
• задачи с избираем отговор;
• задачи със свободен отговор;
• практически задачи.
Разпределението по видове задачи, разпре
делението на задачите по познавателни равни
ща, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обу
чението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30% от
максималния брой точки.
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Приложение № 21
към чл. 18, т. 6
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖА
ВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И
ЦИВИЛИЗАЦИИ
I. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продъл
жителност четири астрономически часа.
III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание от задължителните мо
дули на профилиращия предмет, изучавани в
класовете от втори гимназиален етап:
1. Модул Власт и институции.
2. Модул Култура и духовност.
3. Модул Човек и общество.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
• Обяснява връзката между политически,
стопански, идейни и социални промени.
• Характеризира основни политически
модели на управление.
• Сравнява политически системи.
• Свързва идеи за промяна на обществото
с обществените и политическите движения,
които ги представляват.
• Разграничава исторически факти от ар
гументи и оценки за тях.
• Проследява развитието на възгледите за
демокрация и политическо представителство.
• Обяснява функционирането на съвремен
ните демократични институции.
• Свързва международни институции с
основни документи, регламентиращи меж
дународните отношения.
• Представя развитието на идеята за обе
динена Европа и институциите на ЕС.
• Проследява развитието на държавността
в българското историческо развитие.
• Обяснява ролята на световни религии в
развитието на цивилизациите.
• Дава примери за самобитност, прием
ственост и взаимни влияния между култури
и цивилизации.
• Установява синхронност, асинхронност,
регионални особености в историческото и
културното развитие на различните общества.
• Сравнява представянето на едни и същи
събития в различни източници.
• Сравнява по зададени показатели памет
ници и традиции, принадлежащи на различни
култури.
• Оценява приноси в световното културно
наследство.
• Аргументира ролята на България в зна
чими културни процеси.
• Оценява значението на културното мно
гообразие във всекидневния живот.
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• Свързва паметници и творби със съот
ветстващите им художествени стилове и/или
традиции.
• Проследява развитието на възгледите за
гражданство и граждански права.
• Съпоставя еволюцията на правата и сво
бодите на гражданите в различните общества.
• Обяснява сходства и различия в начи
ните на живот и в ценностите на отделни
общества и групи.
• Обяснява последици от откритията на
науката, техниката и технологиите.
• Оценява идеи и действия на личности
в историята.
• Дава примери за глобални проблеми на
човечеството и подходи за разрешаването им.
• Интерпретира и преструктурира информа
ция от разнообразни исторически източници.
• Обяснява връзката между исторически
събития и тяхното художествено пресъздаване.
• Критично оценява достоверността на
информацията, която използва.
• Подбира и използва основни понятия при
описание, сравнение и анализ на събития и
процеси.
• Създава логически свързан и правилно
структуриран писмен текст върху разнообразни
исторически източници или отговор на въпрос
по исторически проблем.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 26 задачи,
сред които:
• тестови задачи с избираем отговор;
• тестови задачи с кратък свободен отговор;
• тестови задачи с разширен свободен
отговор;
• създаване на свързан писмен текст върху
разнообразни исторически източници или
отговор на въпрос по исторически проблем
по избор на зрелостниците.
Разпределението по видове задачи, разпре
делението на задачите по познавателни равни
ща, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обу
чението на учениците
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30% от
максималния брой точки.
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Приложение № 22
към чл. 18, т. 7
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖА
ВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ
И ИКОНОМИКА
I. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продъл
жителност четири астрономически часа.
III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание от задължителните мо
дули на профилиращия предмет, изучавани в
класовете от втори гимназиален етап:
1. Модул Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие.
2. Модул Геополитическа и обществена
култура.
3. Модул Съвременно икономическо развитие.
4. Модул Европа, Азия и България.
5. Модул България и регионална политика.
6. Модул Географска и икономическа информация.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
• Обяснява възможностите за опазване и
възстановяване на природноресурсния потен
циал на Земята.
• Проследява еволюцията на идеята за
устойчивото развитие на планетата.
• Доказва взаимовръзката между природни,
демографски и социални проблеми.
• Изследва природни, демографски и со
циални проблеми.
• Посочва примери за приложение на кон
цепцията за устойчиво развитие.
• Оценява природноресурсния потенциал
като фактор за развитие на стопанска дейност.
• Дискутира проблеми на устойчивото
развитие в контекста на политиките на ЕС.
• Познава геополитически и икономически
концепции за развитието на обществото.
• Дава примери за влиянието на геополи
тиката върху икономическото развитие.
• Диференцира тенденциите в демографско
то и геополитическото развитие на глобално
и регионално равнище.
• Подбира и систематизира информация
за демографско и селищно развитие.
• Изразява мнение за демографски пробле
ми и за демографска политика на глобално
и регионално равнище.
• Познава съвременната политическа и
икономическа организация на регионите и
типологията на страните.
• Интерпретира проявлението на глобал
ните проблеми на регионално равнище и
влиянието им върху развитието на обществото.
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• Доказва разли чи я та в разви т ието и
съвременното състояние на регионите и на
страните.
• К ласифицира ст рани по определени
показатели.
• Изразява аргументирано мнение по важн и
международни проблеми и конфликти.
• Диференцира основните процеси на съ
временното икономическо развитие: глобали
зация, регионализация и интеграция.
• Сравнява различни модели на съвре
менното икономическо развитие в регионите
на света.
• Прогнозира развитието на енергетиката
в света и на големи енергийни проекти.
• Прог нози ра вл и я н ие т о на висок и т е
технологии върху световното икономическо
развитие.
• Оценява международната икономическа
интеграция като фактор за сближаване и за
преодоляване на различията в стопанското
развитие.
• Коментира развитието на транснацио
нални корпорации.
• Систематизира знания за интеграцион
ните процеси и регионални организации в
Европа и Азия.
• Познава основните аспекти на национал
ната политика за интегриране на България
в Европа.
• Събира, анализира и представя географска
информация за развитието на регионите от
различни източници.
• Генерира хипотези и прогнозира бъдещото
развитие на Европа и Азия.
• Оценява влиянието на демографските,
политическите и икономическите промени в
региона върху устойчивото развитие на света,
Балканите и България.
• Обяснява демографски, икономически и
екологични проблеми на национално, регио
нално и локално ниво.
• Познава основните аспекти на регионал
ната политика и местното самоуправление
на България.
• Оцен я ва с ъвремен н и я г еопол и т и че
ски потенциал на България като фактор за
развитие на страната. Предлага решения за
преодоляване на проблемите на национално,
регионално и локално ниво.
• Коментира развитието на районите за
планиране в контекста на европейските по
литики, националните приоритети и местното
самоуправление в България.
• Подбира основни методи за изследване
на географски процеси и явления.
• Систематизира и трансформира географ
ска и икономическа информация от различни
източници.
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V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 41 задачи,
сред които:
• задачи с избираем отговор;
• задачи със свободен отговор;
• отговор на научен въпрос/решаване на ге
ографски казус/създаване на географски текст
по предоставени източници на информация.
Разпределението по видове задачи, раз
пределението на задачите по познавателни
равнища, както и разпределението на об
щия брой точки между отделните задачи се
определят в спецификацията, разработена в
съответствие с изискванията на държавния
образователен стандарт за оценяване на ре
зултатите от обучението на учениците. При
разработването на спецификацията за всяка
учебна година се спазва доминиращо съотно
шение на въпросите, свързани с географията
на България, спрямо въпросите, свързани с
географията на света.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30% от
максималния брой точки.
Приложение № 23
към чл. 18, т. 8
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖА
ВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЛОСОФИЯ
I. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продъл
жителност четири астрономически часа.
III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание от задължителните мо
дули на профилиращия предмет, изучавани в
класовете от втори гимназиален етап:
1. Модул История на идеите.
2. Модул Култура на мисленето.
3. Модул Социална психология.
4. Модул Философия и ценности.
5. Модул Философия и политика.
6. Модул Психология на личността.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
• познава, дефинира и разграничава ос
новни понятия от учебното съдържание на
съответните модули;
• съотнася явления от различни сфери на
социалния живот (наука, изкуство, култура,
политика, технологии, религия) с релевантни
философски теории и концепции;
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• прилага основни философски понятия за
осмисляне на личния си опит (в есето);
• познава понятието парадигма и го прилага
за описание на исторически, философски и
културни феномени;
• умее да разграничава модерното и пред
модерното в различни феномени;
• познава основните характеристики на
науките за природата и на хуманитарното
знание;
• различава предметно познание и цен
ностна ориентация;
• разграничава философски идеи за приро
дата като даденост, ресурс и ценност;
• разпознава философски концепции за
красивото в емблематични произведения на
изкуството;
• познава основни идеи за справедливост
и солидарност;
• познава основните философско-поли
тически теории за обществото и държавата,
властта и гражданското общество, правата
и задълженията на личността, свободата и
отговорността;
• разграничава функциите на различните
власти в демократичното общество и на ос
новните политически институции;
• познава основни психологически теории
за личността;
• умее да свързва определени форми на
поведение и мислене със съответните етапи
на личностното развитие;
• познава различни типове групи и групова
динамика;
• разграничава морално и социално раз
витие на личността;
• анализира философски текст;
• анализира казус;
• създава философски текст (есе);
• формулира теза;
• привежда доказателства и опровержения;
• аргументира лична позиция;
• анализира структурата и валидността
на аргументи;
• разпознава грешки в аргументацията – не
формалните аргументни заблуди (напр. аргу
мент на силата, аргумент срещу личността,
сложен въпрос, слаба индукция и др.) и/или
риторически похвати и неформални грешки
(напр. ирония, двусмисленост, алюзия, але
гория).
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 32 задачи,
сред които:
• задачи с избираем отговор;
• задачи със свободен отговор, в т.ч. и
въпроси за анализ на текст/текстове;
• задача за създаване на текст – фило
софско есе или анализ на казус (по избор на
зрелостника).
Разпределението по видове задачи, разпре
делението на задачите по познавателни равни
ща, както и разпределението на общия брой
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точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обу
чението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30% от
максималния брой точки.
Приложение № 24
към чл. 18, т. 9
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖА
ВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ
И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
I. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продъл
жителност четири астрономически часа.
III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание от задължителните мо
дули на профилиращия предмет, изучавани в
класовете от втори гимназиален етап:
1. Модул Клетката – елементарна биологична система.
2. Модул Многоклетъчна организация на
биологичните системи.
3. Модул Биосфера – структура и процеси.
4. Модул Еволюция на биологичните системи.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Модул Клетката – елементарна биологична
система
Изброява:
• равнища на организация на живата ма
терия;
• групи химични елементи според про
центното съдържание в клетката;
• химични съединени я; фу нк ционални
групи, мономери, биополимери;
• методи за изследване на химичния състав,
структурата и функцията на клетката.
Дефинира и описва:
• групите химични съединения в клетката
(включително витамини и хормони);
• денатурация, ренатурация, хибридизация,
свръхспирализация;
• механизъм на действие и регулация на
ензимната активност;
• надмолекулни комплекси;
• обмяна на вещества и енергия на клетката
с околната среда (видове мембранен транспорт,
механизъм на протичане на нервен импулс);
• етапи на катаболитни, анаболитни и
генетични процеси в клетката и видовете
клетъчно делене.
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Илюстрира с примери:
• ролята на макроелементи, микроелементи
и ултрамикроелементи;
• взаимоотношенията: „структура – свой
ства – функции“ и „част – цяло“ за клетъчни
структури и процеси в клетката.
Представя (чрез текст, схема, символ,
модел) на структурна и/или функционална
основа:
• химични елементи и съединения, мо
лек улни взаимодействи я и надмолек улни
комплекси;
• биополимери в клетката, витамини, рав
нища на организация, денатурация, ренатура
ция, хибридизация, механизъм на действие и
регулация на ензимната активност;
• компоненти и процеси в клетката.
Сравнява:
• химичните елементи въз основа на ко
личеството им в клетката;
• малки органични молекули въз основа
на избрани признаци;
• биополимери въз основа на брой и вид
на мономери;
• надмолекулните комплекси въз основа
на съставящите ги макромолекули;
• клетки и клетъчни структури на струк
турна и/или функционална основа;
• пасивен и активен транспорт, ендо- и
екзоцитоза;
• катаболитни, анаболитни и генетични
процеси в клетката, видовете клетъчно деле
не и структурата на делителния апарат при
растителни и животински клетки.
Аргументира:
• значението на: химичните елементи,
химичните съединения, биополимерите и
надмолекулните комплекси, витамините и
хормоните за функционирането на живите
системи и за здравето на човешкия организъм;
различните компоненти в клетката и връзките
между тях за функционирането на живата
система; различни методи за изследване на
клетката за здравето на човека и подобряване
качеството на живот;
• значението на неклетъчни форми на съ
ществуване за формиране на общия генофонд
на планетата;
• взаимоотношението „структура – свой
ства – функции“ за клетъчните структури;
• необходимостта от здравна профилактика
като част от културата на човека.
Анализира:
• проблеми, свързани с нарушения на кле
тъчните структури и произтичащите от това
заболявания и тяхната превенция;
• информация за приложни аспекти на
знанията за процеси в клетката.

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

Модул Многоклетъчна организация на био
логичните системи
Изброява и/или описва:
• видове движения на вещества в много
клетъчния организъм и движение на многокле
тъчните организми в пространството; саркомер
и механизъм на мускулно съкращение;
• диференциация, специализация и регу
лация в организма;
• видове: клетъчни контакти, междукле
тъчна сигнализация, тъкани, хомеостаза;
• размножаване, растеж и развитие, по
ведение въз основа на взаимоотношенията:
„част – цяло“, „структура – функция“, „ор
ганизъм – среда“, „поведение – адаптация“;
• съвременни постижения на генетиката
и генетични методи за анализ.
Описва (по алгоритъм) и:
• означава на изображение структури и
механизми, които осигуряват движението в
многоклетъчните организми;
• представя чрез символи, схеми или оз
начава върху изображение видове алелни и
неалелни взаимодействия, генотипна и фено
типна изменчивост; етапи на гаметогенеза,
оплождане, ембрионално и постембрионално
развитие;
• проследява на схема последователност
от етапи на метаболитни процеси, структура
на системите в многоклетъчния организъм;
• дава примери за видове и механизми на
полово и безполово размножаване, болести,
предавани по полов път, наследствени болести
при човека.
Групира и сравнява:
• клетъчни контакти и тъкани в много
клетъчния организъм;
• видове изменчивост, мутации, наслед
ствени болести при човека;
• органи при растения и животни и етапи
на жизнени процеси;
• форми на поведение и типове поведен
ческа активност при животните.
Аргументира:
• значението на: клетъчните контакти и
взаимодействия в тъканите; транспортната
система за единството на обменните процеси
в многоклетъчния организъм; регулаторните
механизми за функционирането на организ
ми те; дви жението за същест ву ването на
организмите;
• приложението на различни методи за
изследване на многоклетъчния организъм за
здравето на човека;
• взаимоотношението „структура – функ
ция“ при различни растителни и животински
тъкани и го илюстрира с примери;
• влиянието на различни фактори върху
видовете хомеостаза и илюстрира с примери
значението им за функционирането на мно
гоклетъчния организъм.
Анализира:
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• резултати от различни видове кръстос
ване (по фенотип и по генотип) и решава
генетични задачи;
• резултати от отклонения в хомеостазата.
Модул Биосфера – структура и процеси
Описва и илюстрира с примери:
• екологични фактори и степени на въз
действие; екологична пластичност и адап
тация;
• структура, видове и свойства на попу
лацията и биоценозите; типове взаимоотно
шения; етапи от развитието на екосистемата
и видове продуктивност; състав, структура и
граници на биосферата;
• защитени природни обекти в България.
Представя:
• резултати от наблюдения и експерименти,
свързани с биосферата, чрез текст, таблици,
схеми, графики и др.
Сравнява:
• видове и свойства на популацията, био
ценозите, екосистемите и биомите;
• етапи от развитието на екосистемата и
нейната продуктивност.
Аргументира:
• връзката между промени в параметрите
на биосферата и здравето на човека;
• значението на методи за изследване на
биосферата за здравето на човека и подобря
ване качеството на живот в различни аспекти;
• взаимоотношенията „част – цяло“ на
макросистемата.
Оценява:
• значението на безотпадъчните и ниско
отпадъчните производства за опазването на
природната среда и ресурси;
• информация въз основа на графики,
таблици и диаграми, свързана с промени в
околната среда;
• различни методи за запазване на биоло
гичното разнообразие.
Прогнозира:
• изменения в макросистемата вследствие
на промени в околната среда;
• промени върху състоянието на биосферата
под влиянието на човешката дейност.
Модул Еволюция на биологичните системи
Описва:
• същността на живата материя като от
ворена, цялостна и подредена система;
• същността на еволюционната идея;
• хипотези за произхода на живата ма
терия; хипотези и теории за еволюцията на
биологичните системи.
Описва и илюстрира с примери:
• фактори на микроеволюцията, типове
макроеволюция, основни тенденции и прин
ципи на еволюцията;
• основни принципи на различни класифи
кационни системи на организмите и основни
таксономични категории.
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Описва и сравнява (в текст, схема или
изображение):
• модели на видообразуване (алопатрично,
скокообразно, хибридизационно, симпатрич
но);
• типове макроеволюция (конвергентна,
дивергентна, паралелна);
• видове естествен отбор (стабилизиращ,
движещ, дизруптивен) и илюстрира с примери;
• етапи от геологичната история на орга
низмовия свят;
• еволюционни теории и установява при
чинно-следствени връзки между фактори и
закономерности на еволюционния процес;
• структури и процеси в прокариотните и
еукариотните клетки на еволюционна основа.
Доказва (по избрани признаци) мястото на
вида Homo sapiens в таксономичната йерархия
на царство Животни.
Аргументира:
• единството „причина – следствие“ в ево
люцията и го подкрепя с примери;
• необходимостта от преодоляването на
различия (социални, културни и технологични)
между човешките популации;
• поява и еволюция на механизми за пренос
и обмен на генетична информация (конюгация,
трансдукция и трансформация);
• обективността на хипотези за произхода
и еволюцията на живите системи;
• влиянието на различни фактори (мети
сация, глобализация, развитие на науката,
промени в абиотичните фактори) върху бъ
дещата еволюция на човека.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 50 задачи,
сред които:
• задачи с избираем отговор;
• задачи с кратък свободен отговор;
• задачи с разширен свободен отговор.
Разпределението по видове задачи, разпре
делението на задачите по познавателни равни
ща, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обу
чението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30% от
максималния брой точки.
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Приложение № 25
към чл. 18, т. 10
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪР
ЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА
И АСТРОНОМИЯ
I. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продъл
жителност четири астрономически часа.
III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание от задължителните мо
дули на профилиращия предмет, изучавани в
класовете от втори гимназиален етап:
1. Модул Движение и енергия.
2. Модул Поле и енергия.
3. Модул Експериментална физика.
4. Модул Атоми, вълни и кванти.
5. Модул Съвременна физика.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
• Дефинира основни физични закономер
ности, включени в учебната програма, пред
ставя ги с формули (или графично) и обяснява
с тях примери от всекидневието, природата
и технологиите.
• Съставя физичен модел по зададена
реална ситуация (задача), избира метод за
нейното решаване.
• Демонстрира умения за решаване на
физични задачи и проблеми, като оценява
критично достоверност та на използвани я
модел и на получения резултат.
• Анализира с помощта на физични зако
номерности наблюдавани процеси и явления.
• Обобщава основните закони на физиката
и дава примери за използването им в други
области (например химия и биология).
• Оценява границите на приложимост на
основните закони на физиката.
Модул 1. Движение и енергия
• Описва движение на материална точка
по права линия и в равнина (радиус-вектор,
преместване, скорост, тангенциално и нор
мално ускорение, ъглова скорост и ъглово
ускорение).
• Дефинира импулс на тяло и импулс
на сила.
• Прилага принципите на механиката,
като използва вектори.
• Разлага сили по компоненти и пресмята
ускорение на тяло и работа на сила.
• Дефинира затворена механична система,
консервативни и неконсервативни сили и
прилага законите за запазване на импулса
(за система от две тела) и на механичната
енергия.
• Формулира и прилага закона на Нютон
за гравитацията (първа и втора космическа
скорост).
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• Прилага условията за равновесие на
абсолютно твърдо тяло и основни законо
мерности при въртене на твърдо тяло около
неподвижна ос (момент на сила, инерчен
момент, кинетична енергия на въртене).
• Дефинира момент на импулса (при дви
жение на материална точка по окръжност
и при въртене на твърдо тяло около непод
вижна ос) и илюстрира с примери закона за
запазване на момента на импулса.
• Характеризира хармоничното трептение
чрез закона за отклонението, с величините
фаза, кръгова честота, връщаща (квазиелас
тична) сила, енергия.
• Определя кръговата честота (периода)
на собствените трептения на прости меха
нични системи.
• Разграничава идеален и вискозен флуид
и прилага уравнението за непрекъснатост,
закона на Бернули и формулата на Поазьой.
Модул 2. Поле и енергия
• Прилага принципа на суперпозицията
и пресм ята интензитета и потенциа ла в
електростатичното поле на прости системи
от точкови заряди.
• Пресмята електричната потенциална
енергия на система от точкови заряди.
• Разбира значението на диелектрика за
капацитета на кондензатор, пресмята капа
цитет на плосък кондензатор и еквивалентен
капацитет при последователно и при успоредно
свързване на кондензатори.
• Описва проводимостта в метали и при
лага закона за температурна зависимост на
съпротивлението им.
• Обяснява механизма на протичане на
електричен ток в газове, полупроводници и
електролити и прилага законите на Фарадей
за електролизата.
• Формулира и прилага закона на Био-Са
вар и закона на Ампер за магнитното поле.
• Прилага закона на Фарадей и правилото
на Ленц за електромагнитната индукция.
• Описва енергетично процесите в елек
трически трептящ кръг.
• Обяснява някои класически опити по
интерференция и дифракция на светлината и
прилага формула за дифракционна решетка.
• Построява образи при огледала и тънки
лещи и прилага формулата за тънка леща.
• Разпознава основни фотометрични вели
чини и връзките между тях, прилага закона
на Ламберт.
Модул 3. Експериментална физика
• Познава основните и производните еди
ници в системата SI.
• Умее да изразява чрез размерности
физични величини, да изразява константи
в основни мерни единици и проверява чрез
размерности верността на получен отговор
при решаване на задачи.
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• Разпознава означенията, указващи пра
вилната и безопасна работа на уредите и
умее да избира подходящ уред за конкретно
измерване.
• Представя експериментален резултат чрез
грешка на измерената величина.
• Пресмята абсолютна грешка и относи
телна грешка.
• Разбира необходимостта от голям брой
измервания (опити) при обработка на експе
риментални данни.
• Знае методи за измерване на физични
величини, като използва подходящите уреди.
• Познава основните типове сензори (прео
бразуватели на физични величини), принципа
им на работа и тяхното приложение в бита
и в практиката.
• Изследва явления, закони и зависимости
в механиката, електричеството и магнетизма
и оптиката.
• Обяснява наблюдавани или описани
процеси и явления.
Модул 4. Атоми, вълни и кванти
• При лага у равнението на К лапей
рон – Мен делеев и закона на Да л тон за
газови смеси за решаване на качествени и
количествени задачи.
• Прилага принципите на механиката към
движението на молекулите в идеален газ и
пресмята налягането на газа.
• Прилага връзката между абсолютната
температура и средната кинетична енергия
на топлинно движение на молекулите.
• Формулира принципите на термодинами
ката и ги прилага за обясняване на процеси
с идеален газ и обясняване на действието на
топлинна и хладилна машина и топлинна
помпа.
• Анализира цикличен процес на Карно при
идеален газ и прилага формулата на Карно
за оценка на КПД на топлинни и хладилни
машини.
• Формулира постулатите на Айнщайн
за специалната теория на относителността
(СТО) и илюстрира с примери принципа за
относителност и ефектите на СТО.
• Прилага формулите за преобразуване на
интервалите от време и дължините и класи
ческия и релативисткия закон за събиране
на скорости при решаване на качествени и
количествени задачи.
• Обяснява ефекта на Доплер и илюстрира
с примери практически приложения на ефекта
за механични и електромагнитни вълни.
• Разбира, че фотонът е частица с нулева
маса в покой и характеризира фотона с енер
гия и импулс.
• Анализира качествено и количествено
опити, потвърждаващи квантовия характер
на светлината (опит на Лебедев, ефект на
Комптън).
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• Описва опити за интерференция и ди
фракция на електрони и разбира, че вълно
вите свойства на частиците са следствие от
вероятностния характер на физичните закони
в микросвета.
• Формулира принципа за неопределеност
за различни двойки величини (координата и
импулс, време и енергия) и анализира качест
вено и количествено с помощта му квантови
ефекти.
• Прилага постулатите на Бор за определя
не на основни характеристики на водородния
атом (радиус на атома, енергетични нива,
спектрални серии, константа на Ридберг).
• Описва състоянието на електрона в ато
ма с квантови числа (главно) n, (орбитално)
l и (магнитно) m и разбира, че квантовите
числа са свързани с енергията и с момента
на импулса на електрона.
• Обяснява качествено строежа на мно
гоелектронните атоми с принципа на Паули.
• Разбира връзката между енергетичните
зони на твърдите тела и енергетичните със
тояния на изграждащите ги атоми.
• Обяснява електрическата проводимост
на твърдите тела от гледна точка на техните
енергетични зони (валентна зона, зона на
проводимост и забранена зона, изолатори,
метали и полупроводници).
Модул 5. Съвременна физика
• Познава основните елементи на небес
ната сфера и обяснява видимото и реалното
движение на небесните тела.
• Описва образуването на планетни и
звездни системи и дефинира основни типове
и групировки от обекти във Вселената.
• Дефинира и прилага основни методи за
определяне на разстояния във Вселената.
• Обяснява отделните етапи на звездната
еволюция и описва причините за различните
сценарии.
• Демонстрира умения за подбор на наблю
дателна система (телескоп, камера, филтри и
др.) съобразно целта на наблюдението.
• Описва повърхностни явления при теч
ностите, като разбира ролята на мокренето
при миещите вещества и немокренето в им
прегнацията.
• Познава енергоспестяващите технологии и
описва принципа на работа на някои основни
домакински електрически уреди.
• Аргументира предимствата и недоста
тъците на различни видове електроцентрали
(ядрените електроцентрали, ВЕЦ и ТЕЦ).
• Познава микровълнови комуникации и
радиокомуникации.
• Познава начина на създаване на звук в
различните музикални инструменти и знае
основните му характеристики.
• Оценява свойствата на наноматериалите
и посочва приложенията им.
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V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 40 задачи,
сред които:
• задачи с избираем отговор;
• задачи с кратък свободен отговор;
• задачи с разширен свободен отговор.
Разпределението по видове задачи, разпре
делението на задачите по познавателни равни
ща, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обу
чението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит – 60.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30% от
максималния брой точки.
Приложение № 26
към чл. 18, т. 11
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪР
ЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
I. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продъл
жителност четири астрономически часа.
III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание от задължителните мо
дули на профилиращия предмет, изучавани в
класовете от втори гимназиален етап:
1. Модул Теоретични основи на химията.
2. Модул Химия на неорганичните вещества.
3. Модул Химия на органичните вещества.
4. Модул Методи за контрол и анализ на
веществата.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Модул 1. Теоретични основи на химията
• Изразява електронната конфигурация на
атоми и йони в основно и възбудено състояние.
• Свързва стойност и те на к ван тови те
числа с размерите, формата и пространстве
ното разположение на атомните орбитали и
електронните облаци.
• Разграничава s-, р-, d- и f-елементи по
електронна конфигурация и по мястото им
в Периодичната таблица.
• Обясн ява по графични изобра жени я
или по Периодична таблица изменението на
свойствата на атомите на химичните елемен
ти (атомни и йонни радиуси, йонизационна
енергия, електронно сродство, електроотри
цателност) по периоди и групи.
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• Разграничава основни типове химични
връзки (йонна, ковалентна полярна и непо
лярна, координативна, метална, σ-, π-, проста
и сложна, локализирана и делокализирана).
• Изразява със схеми и модели механизма
на образуването на основни видове химични
връзки (йонна, ковалентна, координативна).
• Прилага представата за хибридизация на
атомните орбитали към ковалентната връзка
за молекули от типа АВ2, АВЗ и АВ4.
• Сравнява химични връзки по техни ха
рактеристики: енергия, дължина, кратност,
полярност, поляризуемост.
• Обяснява свойствата на веществата чрез
природата на химичните им връзки, строежа
и междумолекулните им взаимодействия.
• Разграничава екзотермични и ендотер
мични процеси според промяната на ентал
пията или вътрешната им енергия.
• Прилага закона на Хес за изчисляване
на топлинния ефект на химична реакция,
фазови преходи и алотропни превръщания.
• Изразява химичното равновесие чрез
закона за действие на масите.
• Обяснява качествено и количествено
влиянието на различни фактори (температура,
концентрация, налягане) върху равновесния
състав на химичната система.
• Изразява с кинетично уравнение ско
ростта на даден химичен процес въз основа
на експериментални данни.
• Обяснява влиянието на различни фактори
(природа на веществата, концентрация, наля
гане, температура, катализатор, хомогенност
на системата) върху скоростта на химичните
реакции.
• Предвижда промените на скоростта на
реакцията при изменение на концентрация
та на реагиращите вещества, налягането (за
газови системи) и температурата.
• Прилага закономерности, свързани с
химичната кинетика и равновесието, за под
бор на оптимални условия за получаване на
продукти в промишлеността.
• Описва влиянието на различни фактори
върху разтворимостта на веществата.
• Прилага връзк ите меж ду физичните
величини маса, количество вещество, обем
и плътност за изразяване на количествения
състав на дисперсните системи, смесите и
разтворите чрез масова част, масова, молна
и молална концентрация.
• Предвижда и/или изчислява промените
на парното налягане, температурите на ки
пене и замръзване и осмотичното налягане
в зависимост от промяната на състава на
разтворите.
• Прилага класически и съвременни пред
стави за видовете електролити (киселини,
основи и соли).
• Сравнява качествено и количествено
електролитите чрез величините: степен на
електролитна дисоциация, дисоциационна кон
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станта, водороден показател (рН), хидролизна
константа, произведение на разтворимост.
• Предвижда възможността за протичане
на процеси с участие на електролити.
• Прилага знания за свойства на разтвори
на електролити, неелектролити и колоиди
към процеси, протичащи в практиката и в
живите организми.
• Изра зя ва ок ис л и т ел но -ред у к ц ион н и
процеси с химични уравнения.
• Описва електрохимични процеси, про
тичащи при получаване на електроенергия,
метали и други вещества.
• Предлага възможности за предпазване
на метали и сплави от корозия.
Модул 2. Химия на неорганичните вещества
• Различава метали и неметали по мястото
на елементите в Периодичната таблица, по
електронен строеж и по свойства.
• Описва и сравнява свойства на s-, р- и
d-елементи по групи и периоди.
• Изразява словесно, със схеми и с химични
уравнения общи и специфични свойства на
металите от групи: 1, 2, 8 (желязо), 11 (мед,
сребро), 12 (цинк), 13 (алуминий), 14 (олово).
• Изразява словесно, със схеми и с химич
ни уравнения общи и специфични свойства
на неметали от 14 – 17 групи (въглерод, азот,
фосфор, кислород, сяра, хлор, бром и йод).
• Разграничава по свойства основни, ки
селинни, амфотерни и неутрални оксиди и
основни и амфотерни хидроксиди, киселини
и соли.
• Описва строежа и състава на основните
видове неорганични съединения: хидриди,
оксиди и пероксиди, хидроксиди, киселини
и соли.
• Обясн я ва свойс т ва на неорга н и ч н и
съединения (хидриди, оксиди, пероксиди,
хидроксиди, киселини и соли) със състава и
строежа им.
• Изразява с химични уравнения свойства
на хидриди, оксиди, пероксиди, хидроксиди,
киселини и соли.
• Свързва свойствата на изучените прости
вещества и химични съединения с тяхното
значение, възможности за приложение и въз
действието им върху околната среда.
• Оценява екологични и здравни проблеми
при производството, преработката и потреб
лението на неорганични вещества.
Модул 3. Химия на органичните вещества
• Класифицира органичните съединения
по състав, строеж и свойства.
• Наименува по дадена формула органични
съединения: алкани, алкени, алкини, диени,
циклоалкани, моноядрени арени, халогено
производни, хидроксилни и карбонилни произ
водни на въглеводородите, амини, карбоксилни
киселини и техни производни, аминокиселини
и въглехидрати.
• Съставя структурни формули по дадени
наименования на органични съединения.
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• Разграничава видове химични реакции
меж д у органични вещества по различни
признаци.
• Харак теризира х ими чни те връзк и в
дадена молекула: хибридно състояние на въ
глеродните атоми, валентни ъгли, кратност,
вид (σ- и π-връзки), полярност.
• Ра зпозна ва фу н к ц иона л н и т е г ру
пи – хидроксилна (алкохолна и фенолна),
карбонилна (алдехидна и кетонна), карбо
ксилна, ацилхалогенидна, естерна, амидна и
пептидна, нитрилна и аминогрупа по зададена
формула.
• Разграничава изомери и хомолози по
дадени структурни формули.
• Изобразява различни видове изомери:
конституционни (верижни, позиционни, функ
ционални) и пространствени (енантиомери,
σ- и π-диастереомери) по дадена молекулна
формула.
• Определя вида на изомерите по дадени
структурни формули.
• Обяснява свойства на дадени съединения
чрез функционалните групи, въглеводородните
остатъци и взаимното им влияние.
• Разграничава аминокиселини, белтъци,
мазнини, различни видове въглехидрати и
нуклеинови киселини по състав и строеж.
• Предвижда характерни свойства на ор
ганичните съединения по зададен състав и
молекулен строеж.
• Представя словесно и с химични урав
нения качествени реакции за доказване на
функционални групи в органични съединения.
• Изразява със схеми и с химични урав
нения общи и характерни химични свойства
и получаване на въглеводородите (алкани,
алкени, алкини и арени) и на техни произ
водни (халогенопроизводни, алкохоли, фено
ли, алдехиди, кетони, амини и карбоксилни
киселини).
• Изразява със схеми и/или с химични
уравнения свойства на вещества с биологично
значение: мазнини (хидролиза, осапунване
и хидриране), монозахариди (окисление, ре
дукция, присъединителни реакции, естери
фикация, ферментация), ди- и полизахариди,
белтъци (хидролиза).
• Изразява с уравнения реакции на поли
меризация и на поликондензация.
• Оценява екологични и здравни проблеми
на добиването, преработката и потреблението
на органични продукти.
Модул 4. Методи за контрол и анализ на
веществата
• Изразява с уравнения протолитни рав
новесия във водни разтвори.
• Характеризира силата на киселините и
основите чрез константите на киселинност
(Ka/pKa) и основност (Кb/рКb)
• Предвижда възможности за образуване и
за разтваряне на утайки въз основа на данни
за произведението на разтворимост.
• Изчислява произведението на разтвори
мост за даден електролит.
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• Сравнява разтворимостта на електролити
по данни за произведенията им на разтво
римост.
• Представя словесно или с химични урав
нения качествени реакции за откриване на
катиони и аниони в разтвор.
• Използва данни от качествения анализ
на състава и строежа на веществата за изводи
и заключения.
• Определя рН на разтвори – числено и
чрез мисловен експеримент.
• Използва данни от титруване за изчис
ляване на количествения състав на разтвори.
• Оценява състоянието на околната среда
по данни от химичен анализ.
Общи за всички модули очаквани компе
тентности
• Анализира, тълкува и оценява информа
ция, представена чрез текст, графики, модели
и таблици.
• Предлага варианти за провеждане на
експеримент, оформя в табличен и/или схема
тичен (графичен) вид резултати, интерпретира
данни и прави изводи.
• Планира дейности за потвърждаване или
отхвърляне на хипотези.
• Обработва експериментални данни и
извършва изчисления въз основа на тях.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 34 задачи,
сред които:
• задачи с избираем отговор;
• задачи със свободен отговор.
Разпределението по видове задачи, разпре
делението на задачите по познавателни равни
ща, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обу
чението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30% от
максималния брой точки.
Приложение № 27
към чл. 18, т. 12
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪР
ЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МУЗИКА
I. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продъл
жителност четири астрономически часа.
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III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание от задължителните мо
дули на профилиращия предмет, изучавани в
класовете от втори гимназиален етап:
1. Модул Музикална култура.
2. Модул Теория на музиката.
3. Модул Музикален инструмент/пеене.
4. Модул Пиано/електронни инструменти.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
• Анализира различните функции на му
зиката, познава връзката є с религиозните
вярвания и обредността, мястото є в основни
форми на традиционния фолклор.
• Ориентира се в историческото развитие
на музиката от древността до XX век, познава
нейните особености и основни представители.
• Анализира художествени музикални про
изведения и прави паралели между музиката
на XX век и тази от други епохи.
• Различава стиловите характеристики на
музиката от различни епохи, определя стила
на музикални произведения.
• Анализира примери на стилово взаимо
действие между класическата, популярната
музика и джаза.
• Знае формообразуващите принципи и
проследява действието им при изграждането
на музикалната форма.
• Открива импровизационни форми в
бъ лгарск и я м узика лен фолк лор, познава
джазовата импровизация и се ориентира в
импровизационните форми в популярната
музика.
• Разпознава жанра, анализира жанровите
особености на творби от вокалната, инструмен
талната и вокално-инструменталната музика
от различни епохи.
• Определя жанра и музикалната форма
на непознато произведение.
• Ориентира се в приложните функции
на музиката.
• Наблюдава типични взаимодействи я
между форма, жанр и стил в примери от кла
сическата, популярната и народната музика.
• Знае примери за отношението фолк
лор – професионални творци в различните
видове музика.
• Анализира образци на автентичен и об
работен фолклор.
• Притежава знания за появата и развитието
на българското композиторско творчество.
• Познава и коментира световните успехи
на българските музиканти.
• Диференцира елементите на музикалната
изразност и знае тяхното значение за изграж
дане на художествения музикален образ.
• Разпознава по слух мелодии от различни
интонационни стилове (български фолклор,
класика, съвременна музика и др.).
• Разпознава по слух и анализира вида на
лада, метроритъма, мелодичните и хармо
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ничните интервали, тризвучията и вида на
многогласието в художествени музикални
примери.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 40 задачи,
сред които:
• задачи с избираем отговор;
• задачи със свободен отговор;
• творчески задачи, които изискват повече
от двустъпков механизъм за решение.
Разпределението по видове задачи, разпре
делението на задачите по познавателни равни
ща, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обу
чението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 60.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30% от
максималния брой точки.
Приложение № 28
към чл. 18, т. 13
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪР
ЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИЗОБРА
ЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
I. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продъл
жителност четири астрономически часа.
III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание от задължителните мо
дули на профилиращия предмет, изучавани в
класовете от втори гимназиален етап:
1. Модул Теория на изкуството.
2. Модул Изкуство и изразни средства.
3. Модул Визуална култура.
4. Модул Дигитални изкуства.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Модул 1. Теория на изкуството
• Познава постижения в природните науки
и технологии, отразяващи се върху развитието
на изобразителното изкуство.
• Коментира отражението на научни от
крития върху изкуството.
• Познава възможностите на фотографията
като средство за създаване на изображения.
• Коментира приложението на фотографи
ята в изкуството и в медиите.
• Познава и описва характерните особе
ности на религиозното изкуство.
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• Различава религиозни произведени я
от други произведения на изобразителното
изкуство.
• Познава произведения на изкуството на
митологични теми и сюжети.
• Идентифицира митологични персонажи
в произведения на живописта и скулптурата.
• Разпознава символи в произведения на
митологична тематика.
• Разбира религиозните функции на изобра
зителното изкуство в храмовата архитектура.
• Познава основни жанрове, които изразяват
връзката между изкуство и власт – сатира,
карикатура, плакат, стрийтарт.
• Коментира произведения на изкуството,
в които са интерпретирани политически теми
и социални ценности.
• Познава произведения, в които са отра
зени социални събития.
• Познава най-общо визуалната реклама
и нейното предназначение.
• Оценява значението на рекламата и ней
ното влияние върху потребителя.
• Познава постижения в психологията,
философията и естетиката, свързани с изоб
разителното изкуство.
• Установява взаимовръзки между научни
теории в психологията, философията и есте
тиката при възприемането на художествени
произведения.
• Използва оптически илюзии в творчески
проекти.
• Анализира наличие на оптически илю
зии във визуалните игри и произведения на
изкуството.
• Познава основни религиозни образи и
тяхната иконография.
• Идентифицира значими персонажи на
основни религии в произведения на живописта
и скулптурата.
• Разпознава основни символи в религиозни
произведения.
• Коментира многообразието на религиозни
теми и сюжети през различни исторически
епохи.
• Познава художествени форми за общест
вено ангажирано изкуство.
• Коментира свободата на избор на теми,
сюжети и изразни средства при интерпретиране
на обществени идеи в художествени творби.
• Познава най-общо ролята на конкретни
социални промени върху изкуството през
различни епохи.
• Коментира съвременни социални проб
леми и тяхното отразяване в изкуството.
• Сравнява автори и творби в контекста на
конкретни исторически епохи и общественоикономически отношения.
Модул 2. Изкуство и изразни средства
• Познава основни закономерности за
изобразяване на човешкото тяло през раз
личните епохи.
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• Прилага знания за основни пропорции
на човешкото тяло в свои проекти чрез про
учване на творби в изкуството.
• Познава основните пропорции на човеш
ката глава и тяло по отношение на половите
и възрастовите им признаци.
• Прилага знания за пропорциите на чо
вешката глава и тяло по отношение на по
ловите и възрастовите им признаци в своето
творчество.
• Познава произведения на изкуството, в
които са приложени похвати за деформация
на човешкото тяло.
• Притежава знания за значението на ма
щаба и пропорциите в изкуството.
• Познава основни типове пространствени
построявания в изкуството през различни
исторически периоди.
• Различава видове перспективни проекции
според гледната точка и броя на използваните
убежни точки.
• Прилага различни методи на перспектив
ни построения в изобразителната си дейност.
• Разпознава и коментира различни типове
пространствени построения в изкуството.
• Определя основни принципи на изграж
дане на формата в изящните изкуства през
различните епохи.
• Сравнява начини на претворяване на
природни форми в произведения на изящни
те изкуства в миналото и в съвременността.
• Проучва природни форми и ги интерпре
тира в собственото си творчество.
• Обяснява особеностите на дизайна на
облекло, неговото значение, видове, тенденции.
• Създава проект за дизайн на облекло
(работно, официално, карнавално).
• Познава основните характеристики и
функции на цвета.
• Сравнява използването на цвета в изящ
ните изкуства, в декоративно-приложните
изкуства, в дизайна и в архитектурата.
• Познава основни закономерности за
изобразяване на човешкото тяло през раз
личните епохи.
• Прилага знания за основни пропорции
на човешкото тяло в свои проекти чрез про
учване на творби в изкуството.
• Познава произведения на изкуството, в
които човешкото тяло е пресъздадено в раз
лични пространствени положения.
• Прилага знания за промяната в пропорци
ите на човешките глава и тяло при различни
положения в пространството в свои творби.
• Създава композиция от две и повече фи
гури, като интерпретира връзката между тях.
• Създава проекти в областта на декора
тивно-приложните изкуства и архитектурата,
в които прилага мащаб и пропорции.
• Познава принципи на изграждане на
перспективно изображение с една или две
убежни точки.
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• Прилага перспективните елементи според
тяхното предназначение за изграждане на
перспективна проекция.
• Съпоставя начини на изграждане на
пространството в художествени произведени.
• Прилага умения за изграждане на мо
дулна композиция.
• Определя основни принципи на изграж
дане на формата в декоративно-приложните
изкуства, дизайна и архитектурата през раз
личните епохи.
• Прилага знания за изграждане на формата
в собствени проекти.
• Разграничава начини на стилизиране на
формата в произведения на декоративно-при
ложните изкуства, дизайна и архитектурата.
• Демонстрира различни начини на из
граждане на формата в собствените си творби.
• Съпоставя цвета като изразно средство
в творби на изкуството от различни епохи.
• Разграничава стилове, течения и движения
в изкуството на базата на цветови особености
в творбите.
• Съпоставя различни начини на използ
ване на цвета в направления и стилове в
изкуството (барок, импресионизъм, поанта
лизъм, фовизъм).
Модул 3. Визуална култура
• Познава и назовава основни художествени
музеи в България.
• Разбира изкуството като средство за
въздействие върху публиката.
• Познава най-общо основни архитектурни
стилове.
• Разграничава и сравнява архитектурни
стилове по основни стилови белези през раз
личните епохи.
• Познава и описва традиционни форми за
проява на изкуствата в градска среда.
• Разработва проекти за художествена изява
в градска среда.
• Описва най-общо екстериорния и инте
риорния дизайн и тяхното значение.
• Създава проект за интериор на жилище
(схема, скица, ескиз).
• Познава и описва видове изкуства (мо
нументални, декоративно-приложни, дизайн)
и тяхната връзка с градската среда.
• Създава проект за декоративно пано.
• Коментира ролята на изкуството за ес
тетизиране на градската среда.
• Описва най-общо сценографията и ней
ното приложение в сценичните и екранните
изкуства.
• Създава сценографски проект за музи
кално представление.
• Назовава художествени музеи по света
и тяхната специфика.
• Познава ролята на художествената кри
тика за изкуството и за обществото.
• Разграничава различни типове постройки
в съвременността.
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• Създава архитектурен проект, свързан с
определено предназначение на сградата.
• Познава най-общо връзката на изобрази
телното изкуство с екранните изкуства.
Модул 4. Дигитални изкуства
• Познава дигитални технологии за съз
даване на произведения на изобразителното
изкуство, дизайна и архитектурата.
• Коментира прилагането на дигитални
технологии в произведения на изкуството.
• Познава компютърни технологии за об
работка на графични обекти.
• Коментира значението на дигиталните
технологии за популяризиране на изкуството.
• Познава възможностите на фотоапарата
и видеокамерата за създаване на визуални
продукти.
• Коментира възможностите на дигитални
технологии за създаване на проекти.
• Познава художествени музеи в Европа и
тяхното местонахождение.
• Разграничава програми и инструменти
за създаване на различни видове дигитални
изображения (растерна графика; векторна
графика; чертожни CAD системи; триизмерна
графика).
• Коментира възмож ни те п роблеми в
различните етапи на обработка на дигитално
изображение.
• Демонстрира знания за технологии за
дигитализиране на изображения от хартиен
носител – сканиране.
• Преценява резолюцията на изображението
за различен тип приложение.
• Сравнява спецификите на отделните
компютърни програми и техните възможности
за обработка на изображения.
• Разграничава възможностите на диги
талните програми за създаване на анимация.
• Коментира ролята на дигиталните техно
логии за създаване на динамични изображения.
• Сравнява техниките и средствата за
създаване на класическа анимация със съ
временните способи.
• Разработва проект за персонаж в ком
пютърна игра.
• Познава възможности за реализация на
мултимедийни проекти.
• Разграничава елементите на мултимедиен
презентационен проект.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 41 задачи,
сред които:
• задачи с избираем отговор;
• задачи с кратък свободен отговор;
• изобразителна задача.
Разпределението по видове задачи, разпре
делението на задачите по познавателни равни
ща, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
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с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обу
чението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30% от
максималния брой точки.
Приложение № 29
към чл. 18, т. 14
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖА
ВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ПРЕДПРИ
ЕМАЧЕСТВО
I. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продъл
жителност четири астрономически часа.
III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание от задължителните мо
дули на профилиращия предмет, изучавани в
класовете от втори гимназиален етап:
1. Мод ул Предприемачество и кариерно
развитие.
2. Модул Пазарна икономика.
3. Модул Стартиране на собствен бизнес.
4. Модул Управление на предприемаческата
дейност.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Модул „Предприемачество и кариерно
развитие“
• Разбира и обяснява мотивацията, лич
ностните черти и компетентностите, които
водят до успешна изява в предприемаческата
дейност.
• Познава основните сектори в икономиката
и оценява възможностите за предприемаческа
инициатива.
• Познава и аргументира моделите на труд
и трудова заетост.
• Използва и сравнява различни източници
и ресурси за кариерна информация.
• Познава техники за търсене и намиране
на работа.
Модул „Пазарна икономика“
• Познава основните закономерности, прин
ципи и механизми на пазарната икономика.
• Разбира ролята на частната собственост,
ценовата система, пазарната конкуренция и
предприемачеството като стълбове на сво
бодната стопанска инициатива.
• А на лизи ра к ръгообразни я по т ок на
пари – ресурси – продукти.
• Разграничава и систематизира видовете
производствени ресурси.
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• Познава и аргументира механизмите за
образуване на пазарните цени на стоките и
услугите в зависимост от производствените
фактори.
• Дефини ра пон я т иет о „а л т ернат ивни
разходи“ и аргументира защо то е важно за
пазарната икономика.
• Дефинира понятието „търсене“ и илюстри
ра неговия ценови ефект.
• Дефинира понятието „предлагане“ и
илюстрира неговия ценови ефект.
• Познава и аргументира понятието „рав
новесна пазарна цена“.
• Разграничава моделите на пазарите в
зависимост от типа на конкуренцията.
• Идентифицира и обяснява факторите на
пазарната среда на предприемачеството.
• Аргументира влиянието на пазарната
конкуренция върху развитието на икономиката
и предприемачеството.
• Познава особеностите на финансовите
пазари и как те помагат на предприятията
да получат капиталови ресурси.
• Разбира икономическата роля на държа
вата и осъществяването на икономическата
є политика.
• Познава нормативната база и организа
ционно-правните форми на бизнеса.
Модул „Стартиране на собствен бизнес“
• Различава видовете иновации.
• Ориентира се и разбира заинтересованите
страни, взаимоотношенията и приоритетите им.
• Прави разграничение между наблюдение
на проблемна област, откриване на проблем
и идентифициране на потребността.
• Организира и осъществява различни
форми на маркетингово проучване.
• Умее да класифицира и анализира видо
вете проблеми на потребителите.
• Умее да раздели пазарните потребности
в групи (сегменти) и определя характерис
тиките им.
• Умее да сравнява алтернативите и да
взема обосновани решения при избора на
идея за конкретен продукт.
• Ориентира се във възможностите за
ресурсно осигуряване на предприемаческата
дейност.
• Познава различни технологии за създа
ване на продукт.
• Познава възможностите и формите за
финансово осигуряване.
• Осъзнава принципите и планира защита
на интелектуалната собственост при осъщест
вяване на предприемаческа дейност.
• Познава стратегическата и практическата
стойност на бизнес плана.
• Разпознава и идентифицира потребите
лите на бизнес плана.
• Разбира и оценява структурата и съдър
жанието на бизнес плана.
• Познава етапите за разработване и пред
ставяне на бизнес плана.
• Разграничава дейностите по разработване,
управление и изпълнение на проект.
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• Умее да разработи конкретен проект в
определена област и да представи възможности
за реализацията му.
Модул „Управление на предприемаческата
дейност“
• Характеризира управлението като процес
и дейност, отделните управленски функции и
принципите на управление.
• Характеризира и обяснява управленската
функция планиране.
• Разграничава стратегически, тактически
и оперативен план.
• Характеризира и обяснява управленската
функция организиране; определя, идентифици
ра и разграничава видовете организационни
структури с техните особености.
• Характеризира и обяснява управленската
функция ръководене.
• Характеризира и обяснява управленската
функция контролиране.
• Познава същността и етапите на вземане
на управленско решение и оценява алтерна
тивни решения.
• Сравнява начините за вземане на управ
ленско решение на различните равнища на
управление.
• Познава основните функции на управ
ление на човешките ресурси – планиране,
подбор, развитие и задържане на кадрите.
• Сравнява различните начини и техники
за търсене и подбор на кадри.
• Идентифицира начините за мотивация
на човешките ресурси.
• Сравнява вертикалното и хоризонталното
кариерно развитие.
• Разпознава и разграничава различните
видове управленски информационни системи.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 45 задачи,
сред които:
• задачи с избираем отговор;
• задачи със свободен отговор;
• казус за анализ, синтез и оценка на
проблемна ситуация и вземане на решение.
Разпределението по видове задачи, разпре
делението на задачите по познавателни равни
ща, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обу
чението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30% от
максималния брой точки.“
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Заключителна разпоредба
§ 10. Учебно-изпитните програми, опреде
лени с тази наредба, се прилагат за държавните
зрелостни изпити от учебната 2021 – 2022 г.
Министър:
Красимир Вълчев
6609

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 59 от 2006 г. за управление на безопасността
в железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 102
от 2006 г.; изм., бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 47 и 101 от 2010 г., бр. 28 от 2012 г., бр. 47
от 2013 г., бр. 58 от 2015 г., бр. 29 от 2018 г.,
бр. 66 от 2019 г. и бр. 12 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 3 след думата „издаване“ се поставя
запетая и се добавя „подновяване, актуализи
ране/изменение, ограничаване или отнемане“.
2. В т. 9 след думата „издаване“ се поставя
запетая и се добавя „подновяване, актуализи
ране/изменение, ограничаване или отнемане“.
§ 2. Член 12а се изменя така:
„Чл. 12а. (1) Лицата, които отговарят за под
дръжката на превозни средства, и лицата, които
изпълняват функции или част от функции по
поддръжката на превозни средства, сертифи
цирани по реда на тази наредба, представят
на Изпълнителна агенция „Железопътна ад
министрация“ годишен доклад за дейността
си съгласно Приложение V на Регламент за
изпълнение (ЕС) 2019/779 на Комисията от
16 май 2019 г. за установяване на подробни
разпоредби относно система за сертифициране
на структурите, които отговарят за поддръж
ката на превозни средства, в съответствие
с Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския
парламент и на Съвета и за отмяна на Регла
мент (ЕС) № 445/2011 на Комисията (OB, L
139 I, 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) 2019/779“. При поискване докладът се
предоставя и на АЖТЕС.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя за периода,
започващ 2 месеца преди последния извър
шен надзор по чл. 62в, ал. 15 и приключващ
2 месеца преди следващия планиран надзор.
Докладът се предоставя на Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“ един
месец преди следващия планиран одитен
надзор.“
§ 3. В чл. 26 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „издава“ се поставя
запетая и се добавя „подновява или изменя“.
2. В ал. 2 след думата „издава“ се поставя
запетая и се добавя „подновява или изменя“.
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§ 4. В чл. 28 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „издаване“ се пос
тавя запетая и се добавя „подновяване или
изменение“.
2. В ал. 3 след думата „издаване“ се пос
тавя запетая и се добавя „подновяване или
изменение“.
§ 5. В чл. 29, ал. 1, изречение първо ду
мите „за издаване на“ се заличават, а след
думите „Република България“ се добавя „и
заявление по чл. 28, ал. 3 за удостоверение
за безопасност на управител на железопътна
инфраструктура“.
§ 6. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Изпълнителна агенция „Железопът
на администрация“ предоставя на електронна
та си страница ръководство с изискванията за
подаване на заявление за единен сертификат
за безопасност и ръководство с изискванията
за подаване на заявление за удостоверение
за безопасност на управител на железопътна
инфраструктура.“
§ 7. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При поискване от заявител Изпълни
телна агенция „Железопътна администрация“
провежда предварителна процедура, преди да
е подадено заявление за издаване на единен
сертификат за безопасност, и предоставя
всякакви разяснения, поискани от заявителя
в рамките на предварителната процедура.
Предварителната процедура е етап, по време
на който заявителят може да поиска допълни
телна информация относно следващите етапи
на процеса на оценяване на безопасността.
(3) В сл у чаите, при които за явител ят
иска предварителна процедура, той трябва
да подаде чрез системата за обслужване на
едно гише съгласно чл. 12 от Регламент (ЕС)
2016/796 информацията, посочена в т. 1 – 6
от Приложение I на Регламент за изпълнение
(ЕС) 2018/763 на Комисията от 9 април 2018 г.
за определяне на практически разпоредби
относно издаването на единни сертификати
за безопасност на железопътни предприятия
съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Евро
пейския парламент и на Съвета и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията
(ОВ, L 129 от 25.05.2018 г.), наричан по-нататък
„Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763“.“
§ 8. В чл. 35 думите „По време на срока
на валидност на сертификат за безопасност,
издаден преди 16 юни 2019 г., или на единен
сертификат за безопасност с област на дейност
в Република България Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“ контролира
прилагането на системата за управление на
безопасността и прилага принципите за надзор,
установени в“ се заменят с „Железопътните
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предприятия установяват своята система за
управление на безопасността в съответствие
с изискванията съгласно“.
§ 9. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „издаване“ се поставя
запетая и се добавя „подновяване или измене
ние/актуализиране“, думите „чрез системата
за обслужване на едно гише“ се заличават, а в
края се добавя „чрез системата за обслужване
на едно гише съгласно член 12 от Регламент
(ЕС) 2016/796“.
2. В ал. 3 след думите „извършва само
поддържането на“ думите „товарни вагони“
се заменят с „превозни средства“, а след ду
мите „отговорно за поддържането“ думите
„на товарни вагони“ се заличават.
3. В ал. 5, т. 2 думите „чл. 8“ се заменят
с „чл. 21“.
§ 10. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се из
меня така:
„(1) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ разглежда заявленията за
издаване на единен сертификат за безопасност
с област на дейност в Република България и
оценява досието по чл. 38, ал. 5 дали съдържа
изискваните документирани данни съгласно
Приложение I на Регламент за изпълнение
(ЕС) 2018/763.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ при извършване на оценки
те по ал. 1 може да предприема посещения
и инспекции на обектите на железопътните
предприятия, както и одити.
(3) В срок до един месец от получаване
на заявлението по чл. 38, ал. 1 Изпълнител
на агенция „Железопътна администрация“
информира заявителя, че досието е пълно
или изисква съответната допълнителна ин
формация.“
§ 11. Създава се чл. 39а.
„Чл. 39а. (1) За издаването на единен серти
фикат за безопасност по чл. 26, ал. 2 Изпълни
телна агенция „Железопътна администрация“
оценява досието по чл. 38, ал. 5, получено от
АЖТЕС, относно неговата пълнота, връзка
и съгласуваност със съответните национални
правила, нотифицирани съгласно чл. 21, и
уведомява АЖТЕС за решението си.
(2) Като част от процедурата по оценка на
заявлението и досието към него АЖТЕС и
Изпълнителна агенция „Железопътна адми
нистрация“ могат да предприемат посещения
и инспекции на обектите на железопътните
предприятия, както и одити, и могат да изис
кват съответната допълнителна информация.
Изпълнителна агенция „Железопътна адми
нистрация“ и АЖТЕС координират органи
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зирането на подобни посещения, инспекции и
одити в съответствие с разпоредбите на член 10
от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763.
(3) В случай че АЖТЕС не е съгласна с
поставена от Изпълнителна агенция „Же
лезопътна администрация“ оценка по ал. 1,
Изпълнителна агенция „Железопътна адми
нистрация“ и АЖТЕС си сътрудничат с цел
постигане на взаимно приемлива оценка на
досието. При необходимост Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“ и
АЖТЕС могат да решат в този процес да
участва и заявителят.
(4) Ако не бъде постигната взаимно при
емлива оценка в рамките на един месец след
като Изпълнителна агенция „Железопътна
администраци я“ е у ведомена от А ЖТЕС
за несъгласието є с отрицателна оценка по
ал. 1, Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ може да постави въпроса за
решаване от арбитраж от Апелативния съвет,
създаден съгласно член 55 от Регламент (ЕС)
2016/796.“
§ 12. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „промяна“ се заменя с
„актуализиране/изменение“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато железопътно предприятие при
тежава единен сертификат за безопасност,
издаден от А ЖТЕС, и желае да разшири
областта на дейността си или когато прите
жава сертификат за безопасност, издаден от
Изпълнителна агенция „Железопътна адми
нистрация“, и желае да разшири областта на
дейността си към друга държава – членка
на Европейския съюз, то допълва досието
със съответните документи по отношение
на допълнителната област на дейност и из
праща досието до АЖТЕС чрез системата за
обслужване на едно гише съгласно член 12
от Регламент (ЕС) 2016/796.“
3. Създават се ал. 4 – 8:
„(4) Когато железопътното предприятие
притежава единен сертификат за безопасност,
издаден от Изпълнителна агенция „Железо
пътна администрация“, и желае да разшири
областта на дейност в рамките на Република
България, то допълва досието със съответните
документи по отношение на допълнителна
та област на дейност и изпраща досието до
Изпълнителна агенция „Железопътна адми
нистрация“ чрез системата за обслужване
на едно гише съгласно член 12 от Регламент
(ЕС) 2016/796. Изпълнителна агенция „Желе
зопътна администрация“ прилага процедурата
за оценка съгласно Регламент за изпълнение
(ЕС) 2018/763.
(5) За всяка съществена промяна на типа
или обхвата на дейността, която планира да
направи, железопътното предприятие уве
домява незабавно сертифициращия орган.
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Изпълнителна агенция „Железопътна ад
министрация“, след като бъде уведомена от
железопътното предприятие или от АЖТЕС
(когато А ЖТЕС е сертифициращ орган),
проверява дали промяната във връзка с на
ционалните правила за безопасност е ясно
описана и дали са оценени потенциалните
рискове за безопасността. Изпълнителна аген
ция „Железопътна администрация“ обсъжда
с железопътното предприятие и с АЖТЕС
необходимостта от актуализация на единния
сертификат за безопасност.
(6) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ в случаите, когато е сер
тифициращ орган, уведомява писмено же
лезопътното предприятие за решението си
дали планираната промяна по ал. 5 изисква
актуализиране на единния сертификат за
безопасност.
(7) Заявлението за актуализация/измене
ние на единен сертификат за безопасност не
води до удължаване на периода на валидност
на притежавания единен сертификат за без
опасност.
(8) Ако условията, при които е издаден
единен сертификат за безопасност от Изпъл
нителна агенция „Железопътна администра
ция“, трябва да бъдат променени, без това
да влияе върху типа, обхвата или областта
на дейност на железопътното предприятие,
Изпълнителна агенция „Железопътна адми
нистрация“ решава по искане на заявителя
дали е необходимо единният сертификат за
безопасност да бъде изменен.“
§ 13. В чл. 43 се правят следните допъл
нения:
1. В ал. 1 след думите „Железопътна ад
министрация“ се добавя „може да ограничи
или“, а в края на текста се поставя запетая и
се добавя „като посочи мотивите за решението
си и уведоми АЖТЕС“.
2. В ал. 2 след думите „Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“ се
добавя „може да приложи временни мерки за
безопасност съгласно чл. 65, ал. 3 и“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) В случай на несъгласие между АЖТЕС
и Изпълнителна агенция „Железопътна адми
нистрация“ се прилага арбитражната проце
дура, предвидена в чл. 39а. Ако арбитражната
процедура не доведе до ограничаване или до
отмяна на единния сертификат за безопасност,
приложените временни мерки за безопасност
по чл. 65, ал. 3 се преустановяват.“
§ 14. В чл. 48 ал. 4 се изменя така:
„(4) Управителите на инфраструктура ус
тановяват своята система за управление на
безопасността в съответствие с изисквания
та, посочени в Приложение IІ на Делегиран
регламент (ЕС) 2018/762 на Комисията от 8
март 2018 г. за установяване на общи методи
за безопасност във връзка с изискванията
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към системата за управление на безопас
ността съгласно Директива (ЕС) 2016/798
на Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на регламенти (ЕС) № 1158/2010 и
(ЕС) № 1169/2010 на Комисията.“
§ 15. В чл. 62а се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „въвеждането му в екс
плоатация“ се заменят с „да бъде използвано
в мрежата“, а след думата „поддържане“ се
добавя „(ЛОП)“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Независимо от отговорността на же
лезопътните предприятия и управителите на
инфраструктура за безопасната експлоатация
на влаковете съгласно чл. 5 лицето, което от
говаря за поддръжката, осигурява безопасното
експлоатационно състояние на превозните
средства, за чиято поддръжка отговаря.“
3. В ал. 5:
а) в основния текст след думата „гаранти
ра“ запетаята се заличава, а думите „че те са
поддържани в съответствие със“ се заменят с
„проследимостта на поддръжката и че“;
б) в т. 1 в началото се добавя „превозните
средства се поддържат в съответствие с“;
в) в т. 2 в началото се добавя „прилага“;
г) създава се т. 3:
„3. прилага необходимите методи за оп
ределяне и оценка на риска, установени в
Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 на
Комисията от 30 април 2013 г. относно об
щия метод за безопасност за определянето и
оценката на риска и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 352/2009 (OB, L 121, 2013 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 402/2013“.“
4. В ал. 6:
а) думата „го“ се заличава, а след думата
„договор“ се добавя „функциите по чл. 62б,
ал. 8“;
б) с ъ зда ва се изречен ие вт оро: „Чрез
системата за поддръжка по ал. 5 лицето по
ал. 1 гарантира, че изпълнителите по дого
вор предприемат мерки за контрол на риска
посредством прилагането на методите за на
блюдение на процесите, изложени в Регламент
(ЕС) № 1078/2012, и че това е предвидено в
договорните клаузи, които се предоставят
по искане на АЖТЕС или на Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“.“
5. В ал. 7 думите „собственикът или“ се
заличават.
6. В ал. 9 думите „собственика или“ се
заличават.
§ 16. В чл. 62б се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 изречения второ и трето се за
личават.
2. В ал. 2:
а) след думите „по ал. 1“ запетаята и
думите „както следва:“ се заличават и се
създава изречение второ: „Сертификат по

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ал. 1 на ЛОП се издава по образец съгласно
съответния формуляр от Приложение IV на
Регламент (ЕС) 2019/779.“;
б) точка 1 се отменя;
в) точка 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпълнителният директор на Изпълни
телна агенция „Железопътна администрация“
с решение издава, подновява, актуализира/
изменя, спира действието за определен срок от
време, ограничава обхвата, отнема или отказва
издаването, актуализирането/изменението на
сертификат на лице, което изпълнява функции
по поддържането на превозни средства или
части от тези функции. Сертификат за функции
по поддържането или части от тях се издава
по образец съгласно съответния формуляр от
Приложение IV на Регламент (ЕС) 2019/779.“
4. В ал. 6:
а) в изречение първо навсякъде в текста
думите „товарни вагони“ се заменят с „пре
возни средства“, а думите „сертификат/удос
товерение“ се заменят с „единен сертификат
за безопасност или на удостоверение“;
б) в изречение второ думите „Издаването
или подновяването на“ се заменят с „В един
ния“, думите „на удостоверение“ се заменят
с „в удостоверението“, а след думата „инфра
структура“ се добавя „се“.
5. В ал. 7, т. 1 след думата „безопасното“
се добавя „експлоатационно“, а думите „пре
возните средства“ се заменят с „превозното
средство“.
6. В ал. 8:
а) след думите „ал. 7, т. 2 – 4“ се добавя „или
части от тях, за което уведомява Изпълнител
на агенция „Железопътна администрация“;
б) създава се изречение второ: „Лицето, на
което е възложено изпълнение на функция по
ал. 7, т. 2 – 4, прилага съответните раздели
на приложение № 4б, както е определено
в Регламент (ЕС) 2019/779, за функциите и
дейностите, когато същите се сертифицират
съгласно ал. 9.“
7. В ал. 9 думите „съответно в Приложение I
на Регламент (ЕС) № 445/2011 или приложение
№ 5б (изисквания и критерии за оценка)“ се
заменят с „в приложение № 4б за съответните
функции и дейности, като се прилага системата
за сертифициране при възлагане на функции
по поддръжка на външни подизпълнители,
установена с Регламент (ЕС) 2019/779“.
8. В ал. 10 думите „е отговорно за резултата
от дейностите по поддържане, които упра
влява,“ се заменят с „гарантира, че всички
функции, посочени в ал. 7, са в съответствие с
изискванията и критериите за оценка съгласно
приложение № 4б“.
§ 17. В чл. 62в се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 1:
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а) думите „както следва:“ се заменят с
„като използват съответния формуляр съгласно
Приложение III на Регламент (ЕС) 2019/779.“;
б) точка 1 се заличава;
в) точка 2 се заличава.
2. В ал. 2:
а) след думите „сертификат за“ се добавя
„функция или“, след думата „поддържане“ се
добавя „или части от тях“, а думите „по об
разец съгласно Приложение ІV на Регламент
(ЕС) № 445/2011 или приложение № 5“ се
заменят с „като използват съответния фор
муляр съгласно Приложение III на Регламент
(ЕС) 2019/779“;
б) създава се изречение второ: „Кандидатът
следва да отговаря на условията по чл. 46а,
ал. 2 от ЗЖТ.“
3. В ал. 3:
а) в изречение второ думите „Приложение
ІІІ на Регламент (ЕС) № 445/2011 – за товарни
вагони, или в приложение № 4б – за други
те видове превозни средства“ се заменят с
„Приложение II на Регламент (ЕС) 2019/779“;
б) в изречение трето след думата „функ
циите“ се добавя „или части от тях“, а ду
мите „Приложение ІІІ на Регламент (ЕС)
№ 445/2011 – за товарни вагони, или в при
ложение № 5б – за другите видове превозни
средства“ се заменят с „Приложение II на
Регламент (ЕС) 2019/779“.
4. В ал. 4:
а) създава се изречение първо: „Заявле
нието съдържа описание на стратегията за
осигуряване на непрекъснато изпълнение на
изискванията по Приложение II на Регламент
(ЕС) 2019/779 след издаването на сертификат.“;
б) досегашният текст става изречение второ.
5. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Документацията по ал. 3 съдържа про
цедури, ръководства, правилници, инструкции,
техническо досие и досие за поддръжка на
превозните средства, ремонтни карти, про
токоли и доклади за всички действия при
поддръжката и други документи, гарантиращи
изпълнение на изискванията към системата
за поддръжка и мерките за контрол на дей
ностите по поддръжка.
(6) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ публикува на електронната
страница на агенцията Ръководство за про
цеса на сертифициране и одитния процес на
ЛОП и на лица, изпълняващи функции по
поддържането или части от тях, включител
но съответните национални изисквания и
изискванията към документацията по ал. 3,
които са задължителни за заявителите. В ръ
ководството се посочва задължителен списък
на документацията по ал. 5, която заявителят
трябва да представи към заявлението като
доказателство, че са взети под внимание на
ционалните изисквания към всички дейности
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по поддръжка, включително персонала, ин
струментите, оборудването, резервните части
и използваните материали.“
6. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 7 и 8.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея:
а) в изречение първо думите „лицето, което
отговаря за поддържането“ се заменят със
„заявителя“, а думите „Приложение ІІІ на
Регламент (ЕС) № 445/2011 или“ се заличават;
б) в изречение второ след думата „контрол“
се добавя „съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) № 1078/2012, като част от стратегията
по ал. 4 към заявлението по ал. 1“, а думите
„на лицето, отговорно за поддържането“ се
заличават.
8. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея:
а) след думата „заявленията“ се добавя „по
ал. 1“, а думите „съответно в Приложение ІІІ
на Регламент (ЕС) № 445/2011 или в прило
жение № 4б“ се заменят с „в Приложение II
на Регламент (ЕС) 2019/779“;
б) създава се изречение второ: „При оцен
ката на заявленията по ал. 2 за сертифициране
по отношение на функция или функции по
поддръжка или на части от тях се прилагат:
изискванията и критериите за оценка, посо
чени в раздел I от Приложение II на Регла
мент (ЕС) 2019/779, адаптирани към вида
на организацията и обхвата на обслужване;
изискванията и критериите за оценка от
Приложение II на Регламент (ЕС) 2019/779,
описващи специфичната функция или функции
по поддръжка.“
9. Досегашната ал. 9 става ал. 11.
10. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и в нея
след думата „срок“ се добавя „съгласно чл. 46а,
ал. 6 от ЗЖТ“, а след думите „отстранява
нето им“ се добавя „или за предоставяне на
допълнителна информация или документи“.
11. Досегашните ал. 11 и 12 стават съот
ветно ал. 13 и 14.
12. Досегашната ал. 13 става ал. 15 и се
изменя така:
„(15) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ извършва надзор, като наймалко веднъж на 12 месеца извършва проверки
на място на лицето, получило сертификат
за поддържане на превозните средства или
сертификат за функции по поддръжката, дали
отговаря на изискванията за издаване на сер
тификата съгласно приложение № 4б и дали
продължава да изпълнява изискванията на
Приложение II на Регламент (ЕС) 2019/779.“
13. Създава се ал. 16:
„(16) Подборът на дейностите по надзор по
ал. 13 и на обектите, които следва да бъдат
проверени на място, се извършва с оглед
на осигу ряването на ц ялостно постоянно
изпълнение на изискванията и е балансиран
географски и функционално, като се вземат
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предвид резултатите от предишни дейности
по надзор на сертифицираното лице, което е
обект на надзора.“
§ 18. В чл. 62г се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за поддържане на пре
возните средства“ се заличават.
2. В ал. 3 след думата „сертификата“ се
добавя „или отнема сертификата“, а след ду
мите „ал. 3“ се поставя запетая и се добавя
„в зависимост от степента на несъответствие“.
3. В ал. 4, т. 3 думите „товарни вагони,
локомотиви, ЕМВ, ДМВ, пътнически вагони
и специални“ се заличават.
4. В ал. 7 след думата „подновяват“ се до
бавя „след подаване на заявление по чл. 62в,
ал. 5“, а думите „Приложение III на Регламент
(ЕС) № 445/2011 или на приложение № 4б“
се заменят с „Приложение II на Регламент
(ЕС) 2019/779“.
5. В ал. 8 след думата „сертификат“ се
добавя „или при промяна на вписаните в
сертификата обстоятелства“.
6. В ал. 9 думите „Приложение III на Ре
гламент (ЕС) № 445/2011 или на приложение
№ 4б“ се заменят с „Приложение II на Регла
мент (ЕС) 2019/779“.
§ 19. В чл. 62д се правят следните допъл
нения:
1. След думата „ограничи“ се добавя „об
хвата му“, а след думата „отнеме“ се добавя
„сертификат“.
2. Създава се изречение второ: „Изпълни
телна агенция „Железопътна администрация“
посочва в решението си процедурата за обжал
ване, срока за обжалване и административния
съд, пред който може да се подаде жалба.“
§ 20. В чл. 62е се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за поддържане на товарни
вагони“ се заменят с „на ЛОП“ и след думите
„чл. 62б“ се добавя „ал. 2 и сертификатът на
ЛОП, издаден от сертифициращ орган в дру
га държава – членка на Европейския съюз,
съгласно Регламент (ЕС) 2019/779“.
2. В ал. 2 думите „товарни вагони“ се
заменят с „превозни средства, издаден в съ
ответствие с чл. 62б, ал. 3, и сертификатът
за функции по поддържане, издаден от сер
тифициращ орган в друга държава – членка
на Европейския съюз, съгласно Регламент
(ЕС) 2019/779“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Изпълнителна агенция „Железопът
на администрация“ уведомява А ЖТЕС за
всички издадени, изменени, подновени или
отнети сертификати на ЛОП или сертифи
кати за функции по поддържането в срок до
една седмица от решенията си, като използва
формулярите от Приложение IV на Регламент
(ЕС) 2019/779.“
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§ 21. В чл. 62ж се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „определи“
се добавя „ЛОП или лице, което изпълнява
функции по поддържането чрез“, а думите „за
определяне и сертифициране на структура,
отговорна за поддръжката на превозни сред
ства, чрез дерогация“ се заменят със „спрямо
системата за поддръжка в следните случаи“;
б) в т. 1 след думите „трета държава“ се
поставя запетая и се добавя „извън Европей
ския съюз“;
в) в т. 2 след думите „чл. 62а, ал.“ се добавя
„4 и“, а след думата „държави“ се поставя за
петая и се добавя „извън Европейския съюз“;
г) създава се нова т. 3:
„3. товарни вагони и пътнически вагони,
които се използват съвместно с трети държави
извън Европейския съюз, чието междурелсие
е различно от това на основната железопътна
мрежа в рамките на Съюза;“
д) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В ал. 2 думите „т. 3“ се заменят с „т. 4“.
3. В ал. 3:
а) основният текст се изменя така: „Ал
тернативните мерки, посочени в ал. 1, се
прилагат посредством дерогации, които се
предоставят от Изпълнителна агенция „Же
лезопътна администрация“ или от АЖТЕС“;
б) в т. 1 след думите „превозните средства“
се поставя тире и се добавя „по отношение
определянето на ЛОП“;
в) в т. 2 след думата „инфраструктура“
се поставя тире и се добавя „по отношение
определянето и сертифицирането на ЛОП“.
§ 22. Създава се чл. 62з:
„Чл. 62з. (1) На всеки три години Изпълни
телна агенция „Железопътна администрация“
представя в А ЖТЕС доклад в електронна
форма за дейността си като сертифициращ
орган на лица, които отговарят за поддръж
ката, и на лица, които изпълняват функции
по поддръжка. Докладът се публикува на
уебстраницата на АЖТЕС.
(2) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“, НБРПВВЖТ или АЖТЕС
може да поискат информация от всеки сер
тифициращ орган от държава – членка на
Европейския съюз, за статуса на отделен сер
тификат на ЛОП или сертификат за функции
по поддържането.
(3) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“, когато получи искане по
ал. 2, предоставя информацията в срок до
2 седмици.“
§ 23. В чл. 64, ал. 1, т. 8 след думата „изда
ва“ се поставя запетая и се добавя „подновява,
актуализира/изменя, ограничава обхвата или
отнема“, а след думите „превозни средства“ се
добавя „и сертификат на лице, което изпъл
нява функции по поддържането на превозни
средства“.
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§ 24. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л . 2 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е С )
№ 1077/2012“ се заменят с „Делегиран регла
мент (ЕС) 2018/761 на Комисията от 16 фев
руари 2018 г. за определяне на общи методи
за безопасност, отнасящи се за надзор от
националните органи по безопасността след
издаването на единен сертификат за безо
пасност или на разрешение за безопасност
в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798
на Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2012 на
Комисията (OB, L 129, 25.05.2018 г.)“, а след
думата „инфраструктура“ се поставя запетая
и се добавя „както и всички други заинтере
совани страни“.
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Ко
гато единен сертификат за безопасност е бил
издаден от АЖТЕС, Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“ незабавно ин
формира АЖТЕС и предоставя подкрепящи
доказателства за своето решение.“
3. В ал. 4 се създават изречения второ и
трето: „Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ и АЖТЕС си сътрудничат за
постигането на взаимно приемливо решение,
като при необходимост в този процес участва
и железопътното предприятие. В случай че не
се постигне съгласие, остава в сила решени
ето на Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ за прилагане на временни
мерки за безопасност.“
§ 25. В чл. 67, ал. 2, т. 5 думите „ал. 1“ се
заменят с „ал. 3“.
§ 26. В чл. 77, ал. 1 думите „ал. 3“ се за
менят с „ал. 4“.
§ 27. В чл. 91 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) думите „(приложение № 8)“ се заличават;
б) създава се изречение второ: „Докладът
се изготвя, като се следва възможно найточно структурата, посочена в Приложение I
от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/572
на Комисията от 24 април 2020 г. относно
структурата за докладване, която трябва да
бъде следвана при докладите за разследване
на железопътни произшествия и инциденти
(ОВ, L 132, 27/04/2020), наричан по-нататък
„Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/572“.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случай че окончателният доклад по
ал. 3 не може да бъде публикуван в срок от
12 месеца, НБРПВВЖТ оповестява межди
нен отчет най-малко на всяка годишнина от
произшествието, в който се описват подробно
напредъкът по разследването и всички въпро
си, повдигнати във връзка с безопасността.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думите „по ал. 3“ се поставя запетая и се
добавя „като следва структурата за докладване
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съгласно член 3 на Регламент за изпълнение
(ЕС) 2020/572“.
§ 28. В чл. 92 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо след думите „по
чл. 77“ се заличават запетаята, думите „из
вършено съвместно от районна разследваща
комисия“ и запетаята след тях, а след думата
„доклад“ се добавя „(приложение № 8)“;
б) в изречение второ след думите „желе
зопътните предприятия“ се поставя запетая
и се добавя „или до лицата със собствен
железопътен транспорт“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Структурата на доклада от разследване
по чл. 77 на ситуации, близки до инциденти,
се определя в системата за управление на
безопасността на управителя на железопътната
инфраструктура и на железопътните предпри
ятия и в инструкциите по чл. 2, ал. 2 за ли
ниите от вътрешния железопътен транспорт.“
§ 29. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. „Железопътна система“ означава же
лезопътната система по смисъла на § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредба
№ 57 от 2004 г. за условията и съществените
изисквания към железопътната инфраструк
тура и превозните средства за постигане на
оперативна съвместимост на националната
железопътна система с железопътната система
в рамките на Европейския съюз.“
2. Точка 7б се изменя така:
„7б. „Надзор“ са действията, предприети
от Изпълнителна агенция „Железопътна ад
министрация“, за да следи:
а) за непрекъснато спазване на задълже
нието на железопътните предприятия или
управителите на инфраструктура да прила
гат система за управление на безопасността
съгласно чл. 22;
б) дали лицата, отговорни за поддържане
на превозните средства, и лицата, които изпъл
няват функции по поддържането на превозни
средства, продължават да изпълняват изиск
ванията, при които е издаден съответният
сертификат;
в) за осигуряване на съответствието на
подсистемите за контрол, управление и сигна
лизация по железопътните линии, енергийните
и инфраструктурните подсистеми със същест
вените изисквания, определени в Наредба
№ 57 от 2004 г. за условията и съществените
изисквания към железопътната инфраструк
тура и превозните средства за постигане на
оперативна съвместимост на националната
железопътна система с железопътната система
в рамките на Европейския съюз.“
§ 30. В приложение № 1 се правят следните
изменения и допълнения:
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1. След думите „към чл. 9, ал. 3“ се поста
вя запетая и се добавя „чл. 11, ал. 2 и чл. 12,
ал. 2, т. 2“.
2. В т. 6.7 от „Допълнение“ след думите
„– портални врати.“ се добавя:
„Предупреждение чрез използване на обо
рудване, монтирано на прелезите:
– визуални устройства: светлини,
– зву кови уст ройства: звънци, сирени,
клаксони и др.“
§ 31. Приложение № 4 се отменя.
§ 32. Приложение № 4а се отменя.
§ 33. Приложение № 4б се изменя така:
„Приложение № 4б
към чл. 62б, ал. 8, 9 и 10
и чл. 62в, ал. 7 и 13
Изисквания и критерии за оценка на органи
зации, които кандидатстват за сертификат
на ЛОП или за сертификат за функции по
поддръжка, възложени на външни изпълни
тели от лице, което отговаря за поддръжката
Управлението на организацията трябва да
бъде документирано във всички съответни
части, и по-специално да описва разпределе
нието на отговорности в рамките на органи
зацията и с подизпълнителите. То показва как
се осигурява контролът от ръководството на
различни нива, как се включват персоналът
и неговите представители на всички нива и
как се гарантира непрекъснато подобряване.
Следните основни изисквания се прилагат
по отношение на четирите функции на лицето,
което отговаря за поддръжката (ЛОП), които
да се осъществяват от самата организация
или чрез споразумения за възлагане:
1. Ръководна роля – ангажираност към
разработването и прилагането на системата за
поддръжка на организацията и към непрекъс
натото подобряване на нейната ефективност.
2. Оценка на риска – структуриран подход
за оценка на рисковете, свързани с поддръж
ката на превозни средства, включително тези,
които произтичат пряко от оперативните про
цеси и дейностите на други организации или
лица, и за определяне на подходящи мерки
за контрол на риска.
3. Наблюдение – структуриран подход, с
който да се гарантира, че мерките за контрол
на риска са въведени, прилагат се правилно
и постигат целите на организацията.
4. Непрекъснато подобряване – структу
риран подход за анализ на информацията,
събрана чрез редовно наблюдение, одит или
други подходящи източници, и за използване
на резултатите с цел извличане на поуки и
приемане на превантивни или коригиращи
мерки за поддържане или подобряване на
равнището на безопасност.
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5. Структура и отговорност – структуриран
подход за определяне на отговорностите на
лицата и екипите за надеждно изпълнение
на целите на организацията за безопасност.
6. Управление на компетентността – струк
туриран подход, с който да се гарантира,
че служителите разполагат с необходимата
компетентност за постигане на целите на
организацията по безопасен, ефективен и
ефикасен начин при всякакви обстоятелства.
7. Информация – структуриран подход, с
който да се гарантира, че лицата, които из
вършват оценки и вземат решения на всички
нива в организацията, разполагат с важна
информация и за да се гарантира пълнотата
и уместността на информацията.
8. Документация – структуриран подход
за осигуряване на проследимост на цялата
имаща отношение информация.
9. Дейности по договаряне – структуриран
подход, с който да се гарантира, че дейностите,
възложени на подизпълнител, се управляват по
подходящ начин, така че да бъдат постигнати
целите на организацията и да се обхванат
всички компетентности и изисквания.
10. Дейности по поддръжка – структуриран
подход, с който да се гарантира:
– че всички дейности по поддръжка, за
сягащи безопасността и критичните за без
опасността компоненти, са установени и добре
управлявани и че всички необходими промени
в тези дейности по поддръжка, засягащи без
опасността, са установени, добре управлявани
въз основа на натрупания опит и прилагането
на общите методи за безопасност за оценка
на риска съгласно Регламент (ЕС) № 402/2013
и надлежно документирани;
– съответствието с основните изисквания
за оперативна съвместимост;
– въвеж дането и проверката на съоръ
женията, оборудването и инструментите за
поддръжка, които са специално разработени
и необходими за извършване на поддръжката;
– анализът на първоначалната документа
ция, свързана с превозното средство, за пре
доставяне на първото досие за поддръжката,
и да се гарантира правилното му прилагане
чрез разработване на поръчки за поддръжка;
– че компонентите (включително резерв
ните части) и материалите се използват,
както е посочено в поръчките за поддръжка
и документацията на доставчика; те се съх
раняват, третират и транспортират по подхо
дящ начин, както е посочено в поръчките за
поддръжка и документацията на доставчика,
и са в съответствие с имащите отношение
национални и международни правила, както
и с изискванията на съответните поръчки за
поддръжка;
– че се определят, установяват, осигуряват,
регистрират и поддържат в наличност подхо
дящи и достатъчни съоръжения, оборудване и
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инструменти, които да позволяват извършва
нето на услугите по поддръжка в съответствие
с поръчките за поддръжка и други приложими
спецификации, като се гарантира безопасно
осъществяване на поддръжката, ергономич
ност и защита на здравето;
– че организацията разполага с процедури,
с които да гарантира, че нейното измервателно
оборудване и всички съоръжения, оборудване
и инструменти се използват, калибрират, съх
раняват и поддържат правилно в съответствие
с документираните процедури.
11. Дейности по контрол – структуриран
подход, с който да се гарантира:
– че превозните средства се изва ж дат
своевременно от експлоатация за планирана,
извънредна или корективна поддръжка или
когато са установени дефекти или други нужди;
– необходимите мерки за контрол на ка
чеството;
– че задачите по поддръжка се извършват
в съответствие с поръчките за поддръжка и
за да може да се издаде известие за връщане
в експлоатация, което включва евентуални
ограничения на използването;
– че се докладва, разследва и анализира
евентуален случай на неспазване при при
лагането на системата за управление, което
може да доведе до произшествия, инциденти,
ситуации, близки до инциденти, или други
опасни събития, и че са взети необходимите
превантивни мерки в съответствие с общия
метод за безопасност за наблюдение, предвиден
в Регламент (ЕС) № 1078/2012;
– процес на периодичен вътрешен одит и
наблюдение в съответствие с общия метод
за безопасност за наблюдение, предвиден в
Регламент (ЕС) № 1078/2012.“
§ 34. Приложение № 5 се отменя.
§ 35. Приложение № 5а се отменя.
§ 36. Приложение № 5б се отменя.
§ 37. В приложение № 8 думите „чл. 91,
ал. 2 и“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 38. (1) Сертификатите на ЛОП на товар
ни вагони и сертификатите на лица, които
изпълняват функции по поддръжка или части
от функции по поддръжка на товарни вагони,
издадени съгласно Регламент (ЕС) № 445/2011
на Комисията от 10 май 2011 г. относно сис
тема за сертифициране на структурите, които
отговарят за поддържането на товарни вагони,
и за изменение на Регламент (ЕО) № 653/2007
(OB, L 122, 11.05.2011 г.), издадени до 16 юни
2020 г., са еквивалентни на сертификатите,
издадени по Регламент за изпълнение (ЕС)
2019/779, и запазват действието си до изтичане
на срока на тяхната валидност.
(2) Сертификатите на ЛОП на железопът
ни превозни средства, различни от товарни
вагони, издадени преди 16 юни 2020 г. от
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ИА „Железопътна администрация“ съгласно
Наредба № 59 от 2006 г. за управление на
безопасността в железопътния транспорт, са
еквивалентни на сертификатите по Регламент
за изпълнение (ЕС) 2019/779 и запазват своята
валидност до изтичане на срока, за който са
издадени, или най-късно до 16 юни 2023 г.,
когато срокът, за който са издадени, е след
тази дата.
(3) Сертификатите на лица, които из
пълняват функции по поддръжка или част
от функции по поддръжка на железопътни
превозни средства, различни от товарни
вагони, издадени преди влизането в сила на
тази наредба от ИА „Железопътна админи
страция“ съгласно Наредба № 59 от 2006 г. за
управление на безопасността в железопътния
транспорт, са еквивалентни на сертификатите
по Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779
и запазват своята валидност до изтичане на
срока, за който са издадени, или най-късно
до 16 юни 2025 г., когато срокът, за който са
издадени, е след тази дата.
§ 39. Параграф 17, т. 5 относно чл. 62в, ал. 6
влиза в сила три месеца след обнародването
на наредбата в „Държавен вестник“.
Министър:
Росен Желязков
6661

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи
за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 104
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., бр. 73
от 2014 г., бр. 40 от 2016 г. и бр. 38 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 7 думите „газ и“ се заменят с „газ
или“.
2. Създава се т. 8:
„8. условията и редът за извършване на
проверка за определяне на екологичната група
на моторните превозни средства от категории
М1 и N1.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „специалните пътни
превозни средства, предназначени за борба с
пожарите“ и запетаята след тях се заличават.
2. В ал. 3 думите „тролейбусите и трам
вайните мотриси“ се заменят с „тролейбусите,
трамвайните мотриси и пътните превозни
средства, с които се извършват превози с
атракционна цел“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Наредбата се прилага за моторните
превозни средства от категории М1 и N1, ре
гистрирани в друга държава или преминали
преглед за техническа изправност по реда на
глава четвърта от Наредба № I-45 от 2000 г.
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за регистриране, отчет, спиране от движение
и пускане в движение, временно отнемане,
прекратяване и възстановяване на регистраци
ята на моторните превозни средства и ремар
кета, теглени от тях, и реда за предоставяне
на данни за регистрираните пътни превозни
средства (ДВ, бр. 31 от 2000 г.) (Наредба № I-45
от 2000 г.), по отношение на определянето и
обозначаването на екологичната група, към
която принадлежи МПС.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 3. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 се създава буква „м“:
„м) техническо средство за електронно пер
сонализиране на знака за периодичен преглед
за проверка на техническата изправност на
ППС и на знака за екологична група на МПС;“.
2. Създават се ал. 8 – 13:
„(8) Лицата, които пускат на пазара и/или
в действие газоанализатори, димомери и
стендове за измерване на спирачните сили,
уведомяват Изпълнителна агенция „Автомо
билна администрация“ и представят за впис
ване в регистъра по чл. 15, ал. 1 софтуера за
управление на уредите:
1. преди пускането в употреба на съответ
ния уред или средство за измерване;
2. при всяка промяна на софтуера.
(9) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ вписва в регистъра по чл. 15,
ал. 1 посочените в списъците към издадените
разрешения за извършване на периодични
прегледи газоанализатори, димомери, стендове
за измерване на спирачните сили и съответ
ните им съвместими софтуери, осигуряващи
електронен обмен на резултатите от измер
ванията към информационната система по
чл. 11, ал. 3. Изискванията, на които трябва да
отговарят софтуери, осигуряващи електронен
обмен на резултатите от измерванията към
информационната система по чл. 11, ал. 3,
се определят със заповед на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Авто
мобилна администрация“.
(10) Лицата, извършващи първоначален
или последващ контрол на средствата за из
мерване по чл. 9, ал. 2 и 3 съгласно Закона
за измерванията, изпращат до изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Автомо
билна администрация“ информация за всеки
уред или средство, вписани в регистъра по
чл. 15, и информация за всяка извършена
първонача лна или последваща проверка,
както следва:
1. вид на уреда/средството за измерване;
2. марка;
3. модел;
4. тип;
5. номер на уреда в регистъра на одобрените
типове средства за измерване, поддържан от
Българския институт по метрология;
6. фабричен номер;
7. протокол от проверката (номер и дата);
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8. вид на проверката (първоначална, пос
ледваща);
9. валидност на проверката/документа;
10. софтуер за управление и версията му.
(11) Лицата по ал. 10 отразяват проверки
те по ал. 7 в информационната система по
чл. 11, ал. 3.
(12) Лицата по ал. 8 и 10 представят в
Изпълнителна агенция „А втомобилна ад
министрация“ списък на упълномощените
представители за въвеждане в експлоатация,
конфигуриране, поддръжка и/или последващ
контрол на димомера, газоанализатора и
стенда за измерване на спирачните сили и
софтуерите, вписани в регистъра по чл. 15,
ал. 1.
(13) Изпълнителна агенция „Автомобил
на администрация“ осигурява на лицата по
ал. 12 достъп до модула за управление на
средствата за измерване по чл. 9, ал. 2 и 3
в информационната система по чл. 11, ал. 3,
като издава и предоставя на лицата карти за
достъп до информационната система.“
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст думите „средствата за
измерване“ се заменят с „димомера, газоана
лизатора и стенда за измерване на спирачните
сили“;
б) в т. 3 съюзът „или“ се заменя с „и“ и в
края на изречението се добавя „в съответствие
с изискванията, определени в приложение
№ 1б“.
2. В ал. 3:
а) в основния текст след думата „трябва“
се добавя „да осигурява защитена връзка със
средствата за измерване по ал. 2, недопуска
ща нерегламентирана намеса, да отговаря
на изискванията за получаване на данни по
електронен път от тях в съответствие с изиск
ванията, определени в приложение № 1б и“;
б) създава се нова т. 7:
„7. автоматично въвеждане в системата
на данните, получени при извършените по
време на прегледа измервания по т. 1 и 8
от таблицата в част I на приложение № 5 и
определяне принадлежността на МПС към
съответната екологична група по чл. 37а;“
в) досегашните т. 7 и 8 стават съответно
т. 8 и 9;
г) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея
думите „(част I)“ се заличават, а в края на
изречението се поставя запетая и се добавя
„данните, получени при извършените по време
на прегледа измервания по т. 8 от таблицата
в част I на приложение № 5 и екологичната
група на МПС по чл. 37а“;
д) досегашната т. 10 се отменя;
е) създава се нова т. 12:
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„12. електронно персонализиране на знака
за периодичен преглед за проверка на техни
ческата изправност на ППС и знака за еколо
гична група – въвеждане на данни за номера
на разрешението за контролно-техническия
пункт, в който е извършен прегледът, датата,
на която е извършен прегледът, валидността
на прегледа, технически данни за ППС – иден
тификационен номер (VIN, рама) на МПС,
регистрационен номер на МПС, показание
на километропоказателя и за резултатите от
извършения преглед, определени в приложе
ние № 1б, и екологичната група на МПС по
чл. 37а, като данните от знака за периодич
ния преглед се персонализират във формат
съгласно приложение № 1в;“
ж) досегашните т. 12 – 23 стават съответно
т. 13 – 24.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Техническото средство по чл. 9, ал. 1,
буква „м“ трябва да осигурява:
1. вписване и прочитане на данните по
ал. 3, т. 14;
2. ясно и четливо заснемане на VIN/рама
на превозното средство, на поставената за
дължителна табела на производителя и на
километропоказателя и прилагане на цифро
во-графични изображения към протокола от
съответния преглед;
3. визуализиране на резултатите от прегле
да, извършени чрез електронния интерфейс
на превозното средство;
4. визуализиране на показанието на кило
метропоказателя, регистриран от предишния
преглед за проверка на техническата изправ
ност на МПС, ако е извършван такъв.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
а) в основния текст след думата „средства“
се поставя запетая и се добавя „софтуерът
за управлението им и за регистриране на
информация относно измерванията (компют
ризираната система по ал. 2)“;
б) в т. 1 думите „средствата за измерва
не“ се заменят със „стенда за измерване на
спирачните сили на ППС, газоанализатора
и димомера и компютризираната система
по ал. 2“;
в) в т. 2 думата „отчитане“ се заменя с
„персонализиране на знаците за периодичен
преглед за проверка на техническата изправ
ност на ППС и знаците за екологична кате
гория, електронно отчитане“.
5. Досегашните ал. 5 – 7 стават съответно
ал. 6 – 8.
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. да е завършил съответна степен на
образование:
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а) средно образование с някоя от специал
ностите по букви „В“ или „Д“ от приложение
№ 1 или средно образование и допълнително
придобита по реда на Закона за професионал
ното образование и обучение някоя от същите
специалности, или
б) висше образование със специалност
по букви „А“, „Б“ или „Г“ от приложение
№ 1 или висше образование и допълнител
на специалност от същите, придобита чрез
специализация, курсът на обучение по която
е продължил не по-малко от два семестъра
по реда на Закона за висшето образование;“
б) в т. 5 след думите „за извършване на“
се добавя „съответните“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст след цифрата „4“ се
поставя запетая и се добавя „6“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. да са завършили висше образование със
специалност по букви „А“ или „Б“ от прило
жение № 1 или висше образование и допълни
телна специалност от същите, придобита чрез
специализация, курсът на обучение по която
е продължил не по-малко от два семестъра
по реда на Закона за висшето образование;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. да притежават свидетелство за про
фесионална квалификация за съответните
прегледи и проверки.“
3. В ал. 3:
а) в основния текст цифрата „5“ се заменя
с „6“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. е завършил съответна степен на обра
зование:
а) средно образование с някоя от специал
ностите по буква „В“ от приложение № 1 или
средно образование и допълнително придо
бита по реда на Закона за професионалното
образование и обучение някоя от същите
специалности, или
б) висше образование съгласно ал. 1, т. 1,
буква „б“;“.
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 изречение второ се заличава.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Техническите специалисти преминават
допълнително първоначално обучение за из
вършване на периодични прегледи на ППС,
на първоначални проверки на допълнително
монтираните в МПС уредби, които позволяват
работата на двигателя с ВНГ или СПГ, и на
прегледи и проверки по ADR преди вписването
им в регистъра по чл. 15, ал. 1, след което:
1. на всеки 5 години преминават допълни
телно периодично обучение за извършване на
периодични прегледи на ППС и на първона
чални проверки на допълнително монтираните
в МПС уредби, които позволяват работата на
двигателя с ВНГ или СПГ;
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2. на всеки 2 години преминават допъл
нително периодично обучение за извършване
на прегледи и проверки по ADR.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея:
а) точка 1 се изменя така:
„1. техническите специалисти по чл. 13,
ал. 1 – удостоверение за допълнително пър
воначално или периодично обучение за из
вършване на периодични прегледи на ППС;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. техническите специалисти по чл. 13,
ал. 2 – свидетелство за професионална ква
лификация за извършване на прегледи и
проверки по ADR или първоначални прегледи
и проверки на допълнително монтираните в
МПС уредби, които позволяват работата на
двигателя с ВНГ или СПГ, след завършване
на първоначалното им обучение и удостовере
ние за допълнително периодично обучение за
извършване на прегледи и проверки по ADR
или първоначални прегледи и проверки на
допълнително монтираните в МПС уредби,
които позволяват работата на двигателя с ВНГ
или СПГ, след завършване на периодичното
им обучение.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се из
меня така:
„(8) Удостоверени ята за допълнително
обучение са със следната валидност:
1. за първоначално обучение – безсрочно;
2. за периодично обучение по ал. 5, бук
ва „а“ – 5 години;
3. з а период и ч но о бу чен ие по а л. 5,
буква„б“ – 2 години.“
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и думите
„ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
7. Досегашната ал. 9 става ал. 10, като в
основния текст думите „ал. 5“ се заменят с
„ал. 6“ и след думата „изпраща“ се добавя „чрез
информационната система по чл. 11, ал. 3“.
8. Създава се ал. 11:
„(11) В случаите, когато техническият специ
алист не упражнява дейността по извършване
на прегледи и проверки на превозни средства,
за която е получил удостоверението по ал. 8,
т. 2 и 3 за срок повече от 1 година, специа
листът трябва да премине ново допълнително
периодично обучение преди вписването му
към разрешение в регистъра по чл. 15, ал. 1.“
§ 7. В чл. 15, ал. 1 след думата „регистър“
се добавя „на разрешенията по чл. 16 и“.
§ 8. Член 15а се изменя така:
„Чл. 15а. Регистърът по чл. 15, ал. 1 има
следните части:
1. регистър на разрешенията по чл. 16,
който съдържа:
а) данни за лицето по чл. 16:
аа) наименование на лицето;
бб) БУЛСТАТ/ЕИК;
вв) адрес на управление;
б) данни за КТП:
аа) адрес на КТП;
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бб) категории на КТП;
вв) информация за линиите в КТП – ка
тегорията ПС, на които има право да се
извършват периодични прегледи, и опис на
оборудването на линията;
гг) вида на допълнителните проверки във
връзка с предназначението и конструкцията на
превозните средства, които лицето по чл. 16
има право да извършва;
в) данни за средствата за измерване по
чл. 9, ал. 2 и 3:
аа) вид на уреда/средството за измерване;
бб) марка;
вв) модел;
гг) тип;
дд) номер на уреда в регистъра на одобре
ните типове средства за измерване, поддържан
от Българския институт по метрология;
ее) фабричен номер;
жж) протокол от проверката (номер и дата);
зз) вид на проверката (първоначална, пос
ледваща);
ии) валидност на проверката/документа;
йй) софтуер за управление и версията му;
кк) линията, на която се използва;
лл) данните от последващи проверки на
уредите по чл. 9, ал. 10;
2. регистър на председателите на комисии
и техническите специалисти, който съдържа:
а) името, презимето и фамилията на тех
ническия специалист;
б) единния граждански номер и/или личния
номер на чужденец;
в) националността на техническия спе
циалист;
г) датата на раждане на техническия спе
циалист;
д) постоянен адрес на техническия спе
циалист;
е) образованието на техническия специа
лист (издател, дата на издаване и валидност,
прикачен файл на сканирана диплома);
ж) допълнителното обучение на техничес
кия специалист (издател, дата на издаване
и валидност, прикачен файл на сканирано
удостоверение);
з) свидетелството за правоуправление на
МПС (издател, дата на издаване и валидност);
и) номера на разрешението за извършва
не на периодични прегледи за проверка на
техническата изправност на ППС в списъка,
към който е включено лицето;
й) наименованието на лицето по чл. 16;
к) регионална структура на ИА А А, на те
риторията на която се намира КТП, в който
работи техническият специалист;
л) текущото състояние на правата, произ
тичащи от разрешението (валиден, закрит,
заявен, изтекъл, отнет);
м) качеството на техническия специалист
при участие в комисията за извършване на
техническия преглед – като член и/или пред
седател;
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н) дата на включване в списъка към раз
решението по буква „и“;
о) пореден номер в списъка към разреше
нието по буква „и“;
п) вид и номер на печата, предоставен на
техническия специалист, и дата на неговото
предоставяне/отнемане;
р) категории превозни средства и видове
допълнителни проверки, свързани с предназ
начението на превозните средства, за които
техническият специалист има права да из
вършва прегледи и проверки;
с) дата на последна промяна, свързана с
обстоятелствата по включването на техничес
кия специалист в списъка към разрешението
по буква „и“;
т) текущо състояние на правата на техничес
кия специалист (вписан, отписан, заличен).“
§ 9. В чл. 16 думите „т. 1 и 3“ се заменят
с „т. 1, 3, 6 – 8“.
§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 буква „б“ се изменя така:
„б) копие на свидетелството за професио
нална квалификация или на удостоверението
за допълнително първоначално обучение;“
б) точка 7 се изменя така:
„7. документ за регистрация на търговски
обект на лицето по чл. 16 за извършване на
периодични прегледи за проверка на тех
ническата изправност на пътни превозни
средства, издаден от района или общината
по местонахождението на обекта; изисква
нето не се прилага за КТП, собственост на
Министерството на вътрешните работи, на
Държавна агенция „Технически операции“,
на Националната служба за охрана и на дър
жавните и общинските училища от системата
на училищното образование;“
в) в т. 8 думите „договор за наем“ се за
менят с „документ за удостоверяване правото
на ползване“;
г) в т. 10 след думата „димомерите“ се
поставя запетая и се добавя „като газоана
лизаторът, димомерът и стендът за проверка
на спирачните сили са със софтуери, вписани
в регистъра по чл. 15, ал. 1“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За площадката за извършване на про
верки на превозните средства, превозващи
опасни товари, към контролно-техническите
пунктове от V категория се представя и:
1. разрешение за ползване на строежа съ
гласно чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство
на територията; или
2. удостоверение за въвеждане в експло
атация на строежа съгласно чл. 177, ал. 3 от
Закона за устройство на територията; или
3. разрешение за ползване на строеж, из
дадено по реда на Закона за териториално
и селищно устройство – за имоти, въведени
в експлоатация преди влизането в сила на
Закона за устройство на територията; или
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4. удостоверение съгласно § 16 от преход
ните разпоредби на Закона за устройство на
територията или § 127, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устрой
ство на територията.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При подаване на заявление заявителят
представя копия на документите, заверени с
подпис и печат от него или упълномощено
от заявителя лице, като при огледа по чл. 19,
ал. 1 заявителят или упълномощено от него
лице представя и оригиналите на тези доку
менти за проверка.“
§ 11. В чл. 19, ал. 4, т. 4 думите „същност
на проверките, изпълнител, използвани уре
ди, съоръжения и средства за измерване“ се
заличават.
§ 12. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „прегледи на ППС“
се добавя „образец по приложение № 3в“ и се
добавя изречение трето: „Списъкът е електро
нен и се публикува на интернет страницата
на Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 18, ал. 1“ се
добавя „т. 4, 6 – 10“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За вписване на технически специалист в
списък към разрешение лицето по чл. 16 подава
заявление по образец – приложение № 3б.“
3. Досегашна ал. 3 става ал. 4 и се изменя
така:
„(4) За отписване на технически специалист
от списък към разрешение лицето по чл. 16
уведомява писмено изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Автомобилна адми
нистрация“ и връща в съответното регионално
звено на Изпълнителна агенция „Автомобил
на администрация“ индивидуалния печат на
техническия специалист и картата по чл. 21,
ал. 1, т. 3, ако има такава.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се из
меня така:
„(5) При промяна на обстоятелствата, посо
чени в списъка на техническите специалисти
към издадено разрешение (образец по приложе
ние № 3в), извън случаите по ал. 3 и 4 лицето
по чл. 16 подава заявление до министъра на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията чрез ръководителя на съот
ветното регионално звено на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“, към
което прилага документи, удостоверяващи
промяната.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „и 4“ се заличават.
§ 14. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
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„6. линейките, специалните пътни превоз
ни средства на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ на
Министерството на вътрешните работи, към
пинг-автомобилите, къмпинг-ремаркетата от
категории О2, О3 и О4, колесните трактори с
максимална конструктивна скорост, надвиша
ваща 40 km/h, и пътните превозни средства,
които не са регистрирани по реда на Наред
ба № I-45 от 2000 г. и с които се извършват
превози с атракционна цел – всяка година;“.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) При извършване на периоди чни я
преглед по ал. 1 се определя и екологичната
група на МПС по чл. 37а, като валидността є
е съгласно сроковете, определени в ал. 1, за
следващ периодичен преглед на МПС.
(6) Моторните превозни средства по чл. 2,
ал. 4 по искане на техния собственик или на
лицето, което ги управлява, могат да бъдат
подложени на проверка по чл. 31, ал. 8 за
определяне на екологичната им група по
чл. 37а. Валидността на определената еколо
гична група е, както следва:
1. за МПС, преминали преглед за техни
ческа изправност по реда на глава четвърта
от Наредба № I-45 от 2000 г. – до датата за
преминаване на периодичен преглед за про
верка на техническата изправност;
2. за МПС, регистрирани в друга държа
ва – до датата за преминаване на периодичен
преглед за проверка на техническата изправ
ност, но не повече от една година.“
§ 15. В чл. 30 се създават ал. 6 и 7:
„(6) За извършване на проверката по чл. 31,
ал. 8 за определяне на екологичната група по
чл. 37а на МПС по чл. 2, ал. 4 се представят:
1. за МПС, преминали преглед за техничес
ка изправност по реда на глава четвърта от
Наредба № I-45 от 2000 г. – документите по
ал. 1, т. 1 и 5 и знак за технически преглед,
издаден по реда на Наредба № I-45 от 2000 г.;
2. за МПС, регистрирани в друга държа
ва – свидетелство/документ за регистрация,
документ, удостоверяващ редовно преминат
преглед за проверка на техническа изправност
на МПС, и документ за самоличност на ли
цето, представящо МПС на проверка.
(7) При периодичен преглед на ППС, които
не са регистрирани по реда на Наредба № I-45
от 2000 г. и с които се извършват превози
с атракционна цел, се представят следните
документи:
1. документ за самоличност на лицето,
представящо ППС на преглед;
2. документ, с който се доказва собстве
ността на ППС.“
§ 16. В чл. 31 се създава ал. 8:
„(8) При проверките за определяне на
екологичната група на МПС по чл. 1, т. 8 се
измерва съдържанието на въглероден оксид
(СО) в отработилите газове на МПС с дви
гатели с принудително възпламеняване на
работната смес или от измерването на коефи
циента на поглъщане на светлината (димност)
за МПС с двигатели със самозапалване чрез
сгъстяване на работната смес. Измерването
на съдържанието на въглероден оксид (СО) и
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на коефициента на поглъщане на светлината
(димност) се извършва по реда на приложение
№ 5, част II, раздел I, т. III.“
§ 17. В чл. 33а, ал. 2 след думите „дооборуд
вани с такава“ се поставя запетая и се добавя
„както и монтирани системи, компоненти или
възел за такава уредба“.
§ 18. В чл. 35 се създава ал. 4:
„(4) Проверките за определяне на еко
логичната група на МПС по чл. 2, ал. 4 се
извършват в съответната категория контрол
но-технически пункт.“
§ 19. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. (1) Периодичните прегледи за
проверка на техническата изправност на ППС,
които не са регистрирани по реда на Наредба
№ I-45 от 2000 г. и с които се извършват
превози с атракционна цел, се извършват в
контролно-технически пункт от категории
II, III или V, който има площ с размери,
достатъчни за разполагане на превозното
средство.
(2) Прегледите по ал. 1 обхващат предпи
саните изисквания в протокола по приложе
ние № 11а, за които съществува техническа
възможност да бъдат проверени.
(3) За целите на периодичните технически
прегледи ППС по ал. 1 се делят на следните
категории:
1. А В1 – теглещо превозно средство с
технически допустима маса до 3500 kg;
2. А В2 – теглещо превозно средство с
технически допустима маса над 3500 kg, но
не повече от 5000 kg;
3. АР1 – ремарке, предназначено за превоз
на пътници, с технически допустима маса
до 750 kg;
4. АР2 – ремарке, предназначено за превоз
на пътници, с технически допустима маса
над 750 kg, но не повече от 3500 kg.
Екологична
група

Екологична категория
(EURO)
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(4) За ППС по ал. 1 се прилагат проверки
на техническата изправност, както следва:
1. за ППС от категория АВ1 съответно
като за N1;
2. за ППС от категория АВ2 съответно
като за N2;
3. за ППС от категория АР1 съответно
като за О1 плюс проверка на местата за
сядане на пътници и оборудването с обез
опасителни колани;
4. за ППС от категория АР2 съответно
като за О2 плюс проверка на местата за
сядане на пътници и оборудването с обез
опасителни колани.“
§ 20. В чл. 36а, ал. 2 се създава т. 11:
„11. екологичната група на МПС и изда
дения за това знак.“
§ 21. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. (1) Моторните превозни средства
от категории М1 и N1 се определят в пет
екологични групи във връзка със степента
на о т рицат елно т о им въ здейс т вие върх у
околната среда и качеството на атмосферния
въздух, в зависимост от екологичната им
категория (EURO) или датата на първата им
регистрация, ако няма екологична катего
рия (EURO), и съдържанието на въглероден
оксид (СО) в отработилите газове на МПС
с двигатели с принудително възпламеня
ване на работната смес или стойността на
коефициента на поглъщане на светлината
(димност) за МПС с двигатели със самоза
палване чрез сгъстяване на работната смес,
установени чрез измерване по чл. 31, ал. 8 в
контролно-технически пункт, както следва:
1. за МПС с двигатели с принудително
възпламеняване на работната смес:

Дата на първа
регистрация

СО на празен ход

СО високи обо
роти

Първа (1)

Без екологична категория преди 1.07.1992 г.
EURO 1/I и
преди 1.01.1996 г.
EURO 2/II

до 4,5 %
до 3,5 %

-

Втора (2)

EURO 1/I,
EURO 2/II,
EURO 3/III

от 1.01.1996 г.
преди 1.01.1998 г.

до 0,5 %

до 0,3 %

Трета (3)

EURO 3/III,
EURO 4/IV,
EURO 5/V, EEV
или EURO 6/VI

от 1.01.1998 г.
преди 1.09.2009 г.

до 0,3 %

до 0,2 %

след 1.09.2009 г.

до 0,2 %

до 0,1 %

Четвърта (4) EURO 5/V, EEV
или EURO 6/VI

2. за МПС с двигатели със самозапалване чрез сгъстяване на работната смес:
Екологична
група

Екологична категория
(EURO)

Дата на първа
регистрация

Димност при атмос Димност при при
ферно пълнене
нудително пълнене

Първа (1)

Без екологична категория преди 1.01.2002 г.
EURO 1/I,
EURO 2/II,
EURO 3/III

до 2,5 m-1

до 3,0 m-1

Втора (2)

EURO 4/IV,
EURO 5/V

до 1,5 m-1

до 1,5 m-1

от 1.01.2002 г.
преди 1.01.2007 г.
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Екологична категория
(EURO)
EURO 4/IV,
EURO 5/V,
EEV,
EURO 6/VI

Четвърта (4) EURO 5/V,
EEV,
EURO 6/VI
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Димност при атмос Димност при при
ферно пълнене
нудително пълнене

от 1.01.2007 г.
преди 1.09.2009 г.

до 0,7 m-1

до 0,7 m-1

след 1.09.2009 г.

до 0,5 m-1

до 0,5 m-1

3. моторните превозни средства, на които
задвижването е само с електродвигатели (без
двигател с вътрешно горене), автомобили, зад
вижвани с горивна клетка (FCEV), и Plug-in
хибриден електрически автомобил (PHEV) се
определят в пета (5) екологична група.
(2) Моторните превозни средства с дву
тактови двигатели, които не подлежат на
измервания, се определят в първа (1) еколо
гична група.
(3) Когато МПС е оборудвано с уредба,
която позволява работата на двигателя с
ВНГ или СПГ, за определяне на превозното
средство към екологична група по ал. 1, т. 1
проверките се извършват при работа на дви
гателя с ВНГ или СПГ.“
§ 22. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „част I, буква А и част II“ се
заменят с „буква А“;
б) в края на изречението се поставя запетая
и се добавя „в който е отразена екологичната
група по чл. 37а, към която принадлежи МПС
по чл. 1, т. 8“.
2. В ал. 2 думите „част I“ и запетаята след
тях се заличават.
3. В ал. 5 думите „част I“ и запетаята след
тях се заличават.
4. В ал. 10 думите „част I, буква А и част II“
се заменят с „буква А“.
5. Създава се ал. 11:
„(11) При извършване на проверката по
чл. 31, т. 8 за определ яне на екологична
група на МПС председателят на комисията,
извършила проверката, издава знак за еколо
гичната група на МПС, когато стойностите
на съдържанието на емисиите в отработилите
газове на МПС не превишават граничните
стойности за съответната екологична група
по чл. 37а в зависимост от екологичната им
категория (EURO) или датата им на първа
регистрация.“
§ 23. В чл. 39 след думите „ал. 1“ се добавя
„и образецът на знака за екологична група на
МПС по чл. 38, ал. 11“, а думата „утвърждава“
се заменя с „утвърждават“.
§ 24. Създава се нов чл. 43:
„Чл. 43. Председателят на комисията, която
извършва периодичен преглед за проверка на
техническата изправност на ППС:

1. не започва периодичен преглед на ППС,
когато:
а) не са представени документите по чл. 30;
б) данните в представените документи по
чл. 30 не съответстват на представеното за пе
риодичен преглед ППС и неговия собственик;
2. следи за качественото и пълнообемното
провеждане на периодични прегледи на ППС
от страна на техническия специалист, като:
а) не издава документ за техническа из
правност, когато ППС не е представено за
преглед или не отговаря на изискванията,
определени в наредбата;
б) не допуска извършването на периодичен
преглед на ППС в нарушение на изискванията
за извършване на периодичните прегледи,
определени в наредбата;
3. не допуска извършването на периодичен
преглед на ППС със съоръжения и средства
за измерване и в материална база, които не
отговарят на изискванията, определени в
наредбата.“
§ 25. Досегашният чл. 43 става чл. 43а и
в него се правят следните изменения и до
пълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. извършва идентификация на предста
веното за периодичен преглед ППС;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. избира в системата по чл. 11, ал. 3 обема
на проверките, които трябва да бъдат извър
шени на превозното средство в зависимост от
неговата категория и предназначение; когато
на ППС е монтиран километропоказател:
а) прави снимка на показанията на кило
метропоказателя, и
б) проверява информацията за показанията
му от предходните периодични прегледи на
ППС и в случай че отчетеното число за из
минатото разстояние е по-малко или равно на
числото в информационната система, изисква
декларацията по чл. 143, ал. 15а от Закона за
движението по пътищата от лицето, извършило
ремонта на километропоказателя, която се
сканира и се прикачва към протокола;“
в) създава се т. 3а:
„3а. п рочи та данни те от елек т ронни я
носител на знака от последния периодичен
преглед на ППС и сравнява наличните от
знака данни с данните в информационната
система – когато данните не могат да бъдат
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прочетени или прочетените данни са различни
от данните в информационната система, или
знакът не съдържа електронно читаеми данни,
прави снимки на VIN/рама на превозното
средство и на поставената от производителя
табела; прикачва снимките към протокола
от прегледа;“
г) в т. 6 след думата „ползване“ се добавя
„отбелязва в протокола екологичната група,
към която принадлежи МПС“ и се поставя
запетая;
д) в т. 7:
аа) в буква „д“ думите „(част I, буква А
и част II)“ се заменят с „буква А“, а думите
„част I, буква А“ се заменят с „удостоверението“;
бб) в буква „е“ думата „перфорация“ се
заменя с „перфорации“ и в края на изрече
нието се добавя „и съответната екологична
група по чл. 37а“;
вв) буква „ж“ се изменя така:
„ж) поставя знака в средата от вътрешната
страна на горната част на предното стъкло
на ППС; когато на определеното място има
залепен знак, той се премахва преди за
лепване на издадения знак; а за ремаркета,
полуремаркета и мотоциклети – на гърба на
удостоверението за техническа изправност;“
гг) в буква „з“ думите „(част I, буква А и
част II)“ се заменят с „буква А“;
е) в т. 8, букви „в“ и „г“ думите „част I“ и
запетаята след тях се заличават;
ж) в т. 9, букви „в“ и „г“ думите „част I“
и запетаята след тях се заличават.
2. В ал. 4:
а) в т. 5 думите „(част I, буква А и част II)“
се заменят с „буква А“;
б) в т. 6 думите „(част I, буква А и част II)“
се заменят с „буква А“.
3. В ал. 5, т. 4 , буква „г“ думите „Наред
ба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет,
пускане в движение и спиране от движение
на моторните превозни средства и ремаркета,
теглени от тях, и реда за предоставяне на данни
за регистрираните пътни превозни средства“
се заменят с „Наредба № I-45 от 2000 г.“.
4. В ал. 7:
а) в т. 1 думите „(част I, буква А и част II)“
се заменят с „буква А“;
б) в т. 2 думите „част I“ и запетаята след
тях се заличават.
5. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) При извършване на проверка за опреде
ляне на екологичната група по чл. 37а на МПС
по чл. 2, ал. 4 председателят на комисията:
1. въвежда в протокола (приложение № 15)
техническите данни, идентифициращи превоз
ното средство, показанията на километропока
зателя, видовете гориво, данни за собственика
на превозното средство, за лицето, представило
МПС на преглед, за номера на разрешението
на контролно-техническия пункт и за члена
на комисията;
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2. разпечатва протокола с въведените данни
по т. 1 и го предоставя на члена на комисията;
3. след извършване на проверките от члена
на комисията отбелязва в протокола еколо
гичната група, към която принадлежи МПС,
подписва и подпечатва протокола;
4. поставя върху протокола стикер с номера
на знака за екологична група;
5. сканира протокола, чрез което въвежда
данните от извършената проверка в информа
ционната система за електронно регистриране
на прегледите, като проверява съответствието
на данните/отбелязванията от оригинала на
протокола и тези в системата; при конста
тирани несъответствия нанася корекциите в
данните от протокола, въведени в системата;
6. прилага към протокола разпечатките от
измерването на отработилите газове;
7. когато съдържанието на емисиите в
отработилите газове на МПС не превишава
граничните стойности за съответната еколо
гична група по чл. 37а в зависимост от еко
логичната им категория (EURO) или датата
им на първа регистрация:
а) издава знак за екологична група на
МПС, като чрез перфорация отразява еколо
гичната група, към която принадлежи МПС,
и го поставя на определеното в ал. 1, т. 7,
букв а „ж“ място;
б) връща на лицето, представило МПС за
проверка, документите по чл. 30, ал. 6;
8. когато съдържанието на емисиите в
отработилите газове на МПС превишава гра
ничните стойности за съответната екологична
група по чл. 37а в зависимост от екологичната
им категория (EURO) или датата им на първа
регистрация:
а) не издава знак за екологична група на
МПС;
б) връща на лицето, представило МПС на
преглед, документите по чл. 30, ал. 6.
(9) При извърш ва не т о на период и чен
прегл ед на ППС, коeто не e регистрирано по
реда на Наредба № I-45 от 2000 г. и с коeто
се извършват превози с атракционна цел,
председателят на комисията:
1. въвежда в протокола (приложение № 11а)
данни за превозното средство, за собственика
на превозното средство и за лицето, пред
ставило превозното средство на технически
преглед;
2. разпечатва данните върху протокола и
го предоставя на члена на комисията;
3. след извършване на п роверк и те от
члена на комисията отбелязва в протокола
заключението за техническата изправност на
превозното средство, подписва и подпечатва
протокола;
4. когато заключението от проверка е, че
ППС, с което се извършват превози с атрак
ционна цел, е технически изправно:
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а) поставя върху протокола стикер с номера
на знака за периодичен преглед;
б) сканира протокола, чрез което въвежда
данните от извършената проверка в информа
ционната система за електронно регистриране
на прегледите, като проверява съответствието
на данните/отбелязванията от оригинала на
протокола и тези в системата; при конста
тирани несъответствия нанася корекциите в
данните от протокола, въведени в системата;
в) издава Удостоверение за техническа
изправност на ППС, с което се извършват
превози с атракционна цел (приложение № 7а)
и поставя върху удостоверението (буква А)
стикера с номера на знака за периодичен
преглед;
г) издава знак за периодичен преглед, като
отразява чрез перфорация на знака месеца
и годината, на които ППС подлежи на нов
преглед;
д) поставя знака в средата от вътрешната
страна на горната част на предното стъкло
на ППС; когато на определеното място има
залепен знак, той се премахва преди залепване
на издадения знак; а за ремаркета – на гърба
на удостоверението за техническа изправност;
е) предава на лицето, представило ППС
на преглед, документите по чл. 30 и удосто
верението за техническа изправност на ППС,
с което се извършват превози с атракционна
цел (приложение № 7а, буква А);
5. когато заключението от проверка е, че
ППС, с което се извършват превози с атрак
ционна цел, не е технически изправно:
а) сканира протокола, чрез което въвежда
данните от извършения периодичен преглед
на ППС в информационната система за елек
тронно регистриране на прегледите;
б) въвежда в информационната система
установените по време на прегледа неизправ
ности и несъответствия;
в) издава удостоверение за липса на техни
ческа изправност на ППС, с което се извърш
ват превози с атракционна цел (приложение
№ 7а, буква Б);
г) предава на лицето, представило ППС на
преглед, документите по чл. 30 и удостове
рението за липса на техническа изправност
на ППС, с което се извършват превози с ат
ракционна цел (приложение № 7а, буква Б);
д) информира лицето, представило ППС
на преглед, за установените в ППС неизправ
ности и/или несъответствия, които трябва да
бъдат отстранени.“
§ 26. В чл. 44 се създават ал. 6 и 7:
„(6) При извършване на проверка за опре
деляне на екологичната група по чл. 37а на
МПС по чл. 2, ал. 4 техническият специалист,
участващ в комисията:
1. извършва необходимото измерване по
чл. 31, ал. 8; вписва в протокола заключение
за съответствието с нормативните изисква
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ния и предоставя на председателя данните от
извършеното измерване;
2. класифицира установените неизправ
ности;
3. подписва протокола, подпечатва го с
индивидуалния си печат и го предоставя на
председателя на комисията.
(7) При извършването на периодични пре
гледи за проверка на техническата изправност
на ППС, което не е регистрирано по реда на
Наредба № I-45 от 2000 г. и с което се извърш
ват превози с атракционна цел, техническият
специалист, участващ в комисията, отразява
съответните данни в протокола по приложение
№ 11а, подписва и подпечатва протокола.“
§ 27. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. Лицето, представило ППС за
преглед, удостоверява с подпис в протокола
за извършване на периодичен преглед за
техническа изправност на ППС верността
на вписаните в него данни за самоличност,
данни от показанието на километропоказа
теля и регистрационен номер на превозното
средство.“
§ 28. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите, когато не са използвани и/
или отчетени всички получени документи по
ал. 1 от по-предходната заявка, не се допуска
заявяването на нови документи по ал. 1.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „от съответното регионално звено
на Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“ се заменят с „в съответния
контролно-технически пункт“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думата „администрация“ се добавя „в
срок до 7 дни от допускането на грешката“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се из
меня така:
„(5) Дубликат на знак за периодичен пре
глед не се издава.“
5. Създават се ал. 6 – 10:
„(6) Дубликат на удостоверение за техниче
ска изправност се издава от ръководителя на
регионално звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.
(7) За издаване на дубликата по ал. 6 соб
ственикът на пътното превозно средство подава
заявление до ръководителя на регионално
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“, към което прилага:
1. копие на част I на свидетелство за ре
гистрация на пътното превозно средство;
2. декларация, в която посочва причината
за издаване на дубликат на удостоверение за
техническа изправност;
3. държавна такса.
(8) Срокът за издаване на дубликат на
удостоверението за техническа изправност е
10 дни от подаване на заявлението по ал. 7.
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(9) Издаването на знак за екологична група
на нови МПС с първоначална регистрация,
които не подлежат на първоначален технически
преглед, се извършва по реда на ал. 6 – 8, като
към заявлението се прилагат документите по
ал. 7, т. 1 и 3 и копие на знак за технически
преглед съгласно чл. 32д, ал. 1 от Наредба
№ I-45 от 2000 г.
(10) Валидността на знака за екологична
група за МПС по ал. 9 е срокът, до който
МПС трябва да бъде представено за първи
път на периодичен преглед за проверка на
техническата му изправност.“
§ 29. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „изправност на
ППС“ се добавя „КТП, тяхното оборудване,
председателите на комисии и техническите
специалисти, за съответствието им с изисква
нията на настоящата наредба“.
2. В ал. 2 думите „повторен преглед“ се
заличават и се създават т. 1 – 6:
„1. повторен преглед за потвърждаване на
резултатите от измерванията при прегледи за
проверка на техническата изправност на ППС;
2. проверки по метода „таен клиент“ (чрез
използване на превозно средство с дефекти);
3. прегледи за проверка на техническата
изправност на ППС в лаборатория на Изпълни
телна агенция „Автомобилна администрация“
или в друг КТП под надзора на контролните
органи;
4. периодични проверки на КТП;
5. специални проверки на КТП в случай
на получени сигнали или нередности;
6. анализ на резултатите от техническите
прегледи за проверка на техническата изправ
ност (статистически методи).“
§ 30. В чл. 52, ал. 2 след думите „по чл. 16“
се добавя „и спиране на достъпа до информа
ционната система по чл. 11, ал. 3“.
§ 31. В § 48, ал. 1 от преходните и за
ключителните разпоредби на Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № Н-32
от 2011 г. за периодичните прегледи за про
верка на техническата изправност на пътните
превозни средства (ДВ, бр. 38 от 2018 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. параграф 5, т. 1, буква „а“, подбуква „бб“
относно чл. 9, ал. 1, т. 1, буква „г“, § 5, т. 1,
буква „а“, подбуква „вв“ относно чл. 9, ал. 1,
т. 1, буква „к“, § 5, т. 1, буква „б“, подбуква
„бб“ относно чл. 9, ал. 1, т. 2, буква „а“, § 5,
т. 1, буква „г“ относно чл. 9, ал. 1, т. 4 и § 5,
т. 1, буква „д“ относно чл. 9, ал. 1, т. 5, които
влизат в сила от 1 януари 2020 г.;“.
2. Създава се т. 2а:
„2а. параграф 5, т. 1, буква „а“, подбуква
„вв“ относно чл. 9, ал. 1, т. 1, буква „л“, който
влиза в сила от 1.10.2020 г.“.
§ 32. В приложение № 1, буква „А“ се
създава т. 20:
„20. Техника и технологии в транспорта“.
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§ 33. Създава се приложение № 1б към
чл. 11, ал. 2:
„Приложение № 1б
към чл. 11, ал. 2
Изисквания към измервателните уреди и
компютъризираната система по чл. 11, ал. 2
относно осигуряването на възможност за
предаване на данните от измерванията по
електронен път към информационната система
за електронно регистриране на извършените
периодични прегледи на ППС по чл. 11, ал. 3
1. Компютъризираната система по чл. 11,
ал. 2 в контролно-техническите пунктове
трябва да осигурява възможност за предаване
по електронен път на данните от измерва
нията от газоанализаторите, димомерите и
стендовете за измерване на спирачните сили,
наричани за краткост „Измервателните уреди“,
към информационната система за електронно
регистриране на извършените периодични
прегледи на ППС по чл. 11, наричана по-долу
за краткост „системата“.
2. Обменът на данни се осъществява посред
ством еднопосочен комуникационен протокол,
определен със заповедта по чл. 9, ал. 9.
3. Производителите на газоанализатори,
димомери и стендове за измерване на спирач
ните сили следва да имплементират прото
кола по т. 2 за комуникация и да поддържат
определените в него команди.
4. Електронният обмен на резултатите от
измерванията се осъществява от софтуери,
вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1.
5. Софтуерите автоматично се взимат от
регистъра по чл. 15, ал. 1 и оперират само в
предоставената среда от информационната
система по чл. 11, ал. 3.
6. Софтуерите автоматично предават данни
от актуалните измервания на всяка секунда,
както и протоколите от измерванията.“
§ 34. Създава се приложение № 1в към
чл. 11, ал. 3, т. 12:
„Приложение № 1в
към чл. 11, ал. 3, т. 12
Персонализиране на знака за периодичен
преглед за проверка на техническата изправ
ност на ППС
Нива на достъп
Знакът за периодичен преглед за проверка
на техническата изправност на ППС е с вгра
ден UHF RFID идентификатор (Class 1 Gen2),
позволяващ четене и запис на информация
от голяма дистанция. Паметта е имплемен
тирана съгласно стандартите на EPCglobal и
е със следната структура:
Сектор
Големина, bits
Блок
Резервиран 64
00
EPC
448
01
TID
96
10
USER
2048
11
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Сектори EPC и USER се използват за запис на персонализирана информация относно ППС и
данните от периодичния преглед. Визуално достъпните данни за дадено ППС – като например
регистрационен номер, ще бъдат достъпни за четене, докато останалите данни ще са кодирани
с цел предотвратяване на злоупотреби.
По-долу е представено съдържанието на всеки един сектор и дължината на всяко поле в
битове.
Сектор
EPC
448

USER
2048

Дължина,
Bytes

Дължина,
bits

Съдържание

Кодиране

17

136

VIN

Да

10

80

Регистрационен номер

Не

1

8

Екологична група

Не

3

24

Дата на валидност на прегледа

Да

1

8

Вид преглед

Не

2

16

Държава на регистрация

Не

15

120

Резерва

Не

3

24

Дата на първа регистрация

Да

5

40

Категория на ППС

Да

2

16

Вид превозно средство

Да

36

288

Марка (модел)

Да

40

320

Тип/вариант/версия

Да

30

240

Търговско описание

Да

3

24

Технически допустима максимална маса

Да

3

24

Допустима максимална маса

Да

3

24

Допустима максимална маса в състав

Да

3

24

Маса на превозното средство

Да

2
2

16
16

Технически допустима максимална маса на първа ос
Технически допустима максимална маса на втора ос

Да
Да

2

16

Технически допустима максимална маса на трета ос

Да

2

16

Да

2

16

Технически допустима максимална маса на четвър
та ос
Технически допустима максимална маса на пета ос

3

24

Обем на двигателя

Да

2

16

Максимална мощност на двигателя

Да

2

16

Обороти при максимална мощност

Да

1

8

Вид гориво/енергиен източник

Да

3

24

Съотношение мощност/тегло за мотоциклети

Да

1

8

Брой оси

Да

4

32

Брой места + място за водача

Да

1

8

Брой места за правостоящи

Да

3

24

Да

3

24

2

16

Технически допустима максимална маса на тегле
ното ремарке със спирачна уредба
Технически допустима максимална маса на тегле
ното ремарке без спирачна уредба
Междуосие

2

16

Максимална скорост

Да

1

8

Ниво на шума на място

Да

2

16

Обороти на двигателя

Да

1

8

Ниво на шума в движение

Да

2

16

Вместимост на резервоара

Да

Да

Да
Да
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Дължина,
Bytes

Дължина,
bits

Съдържание

Кодиране

2

16

CO в отработените газове

Да

2

16

HC в отработените газове

Да

2

16

NOx в отработените газове

Да

2

16

HC + NOx

Да

2

16

Твърди частици при дизеловите двигатели

Да

2

16

Да

2

16

Коригиран коефициент на абсорбиране на дизелови
двигатели
CO2

2

16

Комбиниран разход на гориво

Да

2

16

Екологична категория

Да

3

24

Срок на валидност

Да

3

24

Вид окачване на задвижващата ос

Да

3

24

Дата на извършване на прегледа

Да

4

32

Показание на километропоказателя

Да

3

24

Номер на протокол от прегледа

Да

3

24

Номер на знака за периодичен преглед

Да

3

24

Номер на контролно-техническия пункт, в който е
извършен прегледът

Да

1

8

Измерена стойност за димност

Да

1

8

Измерена стойност от газоанализатора

Да

2

16

Размер на гуми при таксита

Да

1

8

Отметка за монтирана уредба, която позволява ра
ботата на двигателя с ВНГ/СПГ

Да

1

8

Клас автобус

Да

Да

“

§ 35. Приложение № 2 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 17

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
Издадено на: ........... г.
Променено на: ........... г.

Валидно от ………......... до ...................... г.
РАЗРЕШЕНИЕ

№ .......
за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните
превозни средства
На основание чл. 148 от Закона за движението по пътищата министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията издава/преиздава това разрешение с право за
извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на:
Фирма/организация: ..........................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК ...................................................................................................................................
Адрес: ....................................................................................................................................................
Адрес на КТП: .....................................................................................................................................
Категории на КТП: ..................................................... Брой на линиите: .........................................
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Списък на линиите
Линия №

Проверки на ППС от
категории

Проверки във връзка с
предназначението

Съответства за
категория КТП

1.
2.
3.
....
Министър или оправомощено от него лице със Заповед № …................................………
(подпис, печат)“
§ 36. В приложение № 3 към чл. 18, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 10 накрая на текста се добавя „със софтуери, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1,
както и свидетелства за проверки по реда на чл. 9, ал. 6“.
2. След таблицата „Списък на техническите специалисти“ се добавя „Информиран съм, че
предоставените от мен лични данни ще бъдат обработвани на основание нормативните изис
квания за вписване в регистъра по чл. 36а, ал. 1 от Наредба № Н-32.“
§ 37. В приложение № 3а към чл. 20а, ал. 1 след думите „чл. 24 от Наредба № Н-32“ се добавя
„Информиран съм, че предоставените от мен лични данни ще бъдат обработвани на основание
нормативните изисквания за вписване в регистъра по чл. 36а, ал. 1 от Наредба № Н-32.“
§ 38. В приложение № 3б към чл. 24, ал. 4 след последната т. 3 се добавя „Информиран
съм, че предоставените от мен лични данни ще бъдат обработвани на основание нормативните
изисквания за вписване в регистъра по чл. 36а, ал. 1 от Наредба № Н-32.“
§ 39. Създава се приложение 3в:
„Приложение № 3в
към чл. 20, ал. 1
№ по ред

Име, презиме,
фамилия

Определен за
председател
(ДА/НЕ)

Категории ППС и допълнителни проверки, свързани
с предназначението на превозните средства

1.
2.
3.
...
“

§ 40. В приложение № 4 към чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „КД – ДАИ“ се заменят с „А А“.
2. Навсякъде в приложението думите „чл. 11, ал. 2 и 6“ се заменят с „чл. 11, ал. 7“.
3. В таблицата към част I „Съответствие на контролно-техническия пункт с изискванията
по чл. 5, чл. 11, ал. 2 и 6“ ред 3 се заличава.
4. В част III „Съответствие на линиите с изискванията по чл. 7, 8 и 9“ в таблицата към т. 4
„Съответствие на оборудването с изискванията по чл. 9“:
а) ред 1 се заличава;
б) създава се ред 31:
„
31.

Техническо средство за електронно персонализи
ране на знака за периодичен преглед за проверка
на техническата изправност на ППС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ДА

НЕ

“
§ 41. В приложение № 5 към чл. 31, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В част I, т. 2 думите „в таблицата критерии за всеки отделен случай“ се заменят с „от
производителя критерии и стойности от измерванията и проверките за всеки отделен случай,
а когато липсват данни от производителя – критериите и стойностите от измерванията и про
верките трябва да са в съответствие с посочените в таблицата“.
2. В част II:
а) в раздел І:
аа) в точка I. „Идентификация на ППС“:
– точка 1 се изменя така:
„1. При периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС се представят
изброените документи по чл. 30 от наредбата. При прегледа се установява съответствие на
данните на превозното средство, които могат да бъдат визуално проверени, с тези, вписани в
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част първа на свидетелството му за регистра
ция, както и съответствие на опознавателни
знаци и светлини, определени в чл. 46, ал. 1
от Наредба № I-45 от 2000 г., когато такива
се изискват.“;
– създава се нова т. 2:
„2. Периодичен преглед на ППС се извърш
ва, ако са представени съответните документи
по чл. 30:
а) преди началото на прегледа председа
телят на комисията:
аа) проверява представените документи;
аб) прочита данните от електронния но
сител на знака от последния периодичен
преглед и сравнява наличните от знака данни
с данните от информационната система по
чл. 11, ал. 3; когато данните не могат да бъдат
прочетени или знакът не съдържа електронно
четими данни, председателят на комисията
прави снимки на VIN/рама на превозното
средство и на поставената от производителя
задължителна табела, които се прикачват към
протокола от прегледа;
ав) прави снимка на показанията на кило
метропоказателя и проверява информацията
за показанията му от предходните периодични
прегледи на ППС (когато на ППС е монтиран
километропоказател);
б) след започване на прегледа председате
лят на комисията проверява резултатите от
автоматичната проверка в информационната
система по чл. 11, ал. 3 за съответствие на
данните от свидетелството за регистрация на
ППС с данните от съответните информационни
фондове на Министерството на вътрешните
работи; при несъответствие на данните от
извършената автоматична проверка с тези на
представеното ППС и свидетелството му за
регистрация прегледът се прекратява; прове
рява резултатите от автоматичната проверка
на информационната система по чл. 11, ал. 3
за наличието на:
ба) за д ъ л ж и т ел на зас т ра ховк а „Гра ж
данска отговорност“ на автомобилистите и
задължителна застраховка „Злополука“ на
пътниците – когато такава се изисква;
Когато информационната система по чл. 11,
ал. 3 няма достъп до базата с данни за плате
ните задължителни застраховки, председате
лят на комисията вписва в информационната
система номера на съответната застрахова
телна полица.
бб) задължение за плащане на данък върху
превозното средство;
Когато при автоматичната проверка не се
получи потвърждение, че не се дължи данък
върху превозното средство и/или задължи
телна застраховка (когато има достъп до
базата данни за автомобилните застраховки),
председателят на комисията отразява несъ
ответствията в протокола (приложения № 9,
10, 11 или 15) и не извършва периодичния
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преглед на ППС/първоначалната проверка
на уредбите, които позволяват работата на
двигателя с ВНГ или СПГ.“;
– досегашната т. 2 става т. 3;
аб) в т. II. „Спирачна уредба. Определяне
на спирачната ефективност“, т. 2 в края на
текста се поставя точка и се създава изрече
ние второ: „Проверката на превозни средства,
оборудвани с автоматична спирачна уредба за
паркиране, се извършва по методика, опреде
лена от производителя, а при липса на такава
се извършва проверка само на задържане на
автомобила при задействане на спирачката
за паркиране, без да се проверява спирачната
ефективност.“;
ав) в т. ІІІ. „Вредно въздействие“, буква
„Б“ се създава т. 3:
„3. Когато превозното средство е с повече
от една горивна система (допълнително обо
рудвано с уредба, която позволява работата
на двигателя с ВНГ или СПГ), проверката на
емисиите в отработилите газове се извършва
за всички видове гориво. Моторното превозно
средство се допуска до движение по пътищата,
отворени за обществено ползване, когато при
измерванията се установи, че показанията
за емисиите на всички видове гориво са в
границите на допустимите стойности. Тези
проверки не се прилагат за FCEV, E-REV
или PHEV.“;
б) в раздел ІІ, буква „В“, т. 1.12 думите
„изисква се“ се заменят с „не се изисква“;
в) в раздел IV, буква „Б“, т. 1.2.7 след думите
„типа на резервоара“ се добавя „и датата на
производство на резервоара.“, а след думите
„предвиден от производителя“ се поставя за
петая и се добавя „а когато не е посочен срок
от производителя – ако са изминали повече
от 10 години от датата на производство за
резервоар за ВНГ и 20 години от датата на
производство за резервоар за СПГ.“
§ 42. В приложение № 7 към чл. 38, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В Удостоверението за техническа из
правност на ППС, част I, буква А думите „(8)
Подлежи на преглед на: ………………/……………. г.“
се заменят с „(8) Подлежи на преглед до:
………………/……………. г. включително.“
2. Навсякъде в Удостоверението за тех
ническа изправност на ППС, част I, буква
Б след думите „До ……………../……………. г.“ се
добавя „включително“.
3. В Удостоверението за техническа изправ
ност на ППС, част I, буква В след думите „До
……………../……………. г.“ се добавя „включително“.
4. Навсяк ъде в п ри ложениет о д у ми т е
„Част I“ се заличават.
5. Навсякъде в приложението след думите
„Вид/тип на двигателя …“ се създава нов ред:
„Екологична категория на МПС …………….“
6. Навсякъде в приложението думата „пър
воначална“ се заменя с „първа“.
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7. Навсякъде в приложението след думите „Сериен № …….. Година на производство ...“ се
създава нов ред:
„ МПС се определя към …………………….. екологична група.“
8. Образецът на „Удостоверение за техническа изправност на ППС, Част II“ се заличава.
§ 43. Създава се приложение № 7а към чл. 43а, ал. 9:
„Приложение № 7а
към чл. 43а, ал. 9
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСК А ИЗПРАВНОСТ НА ППС БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ ПО
НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г., С КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРЕВОЗИ С АТРАКЦИОННА ЦЕЛ
буква А
Пр. № (номер на разрешението/ . . . . . . .)/ . . . . . . . . . . 20. . . г.
Инвентарен № ……………..
Идент. № (VIN, рама) .................
Категория …………
Цвят ........................
Вид/тип на двигателя: .................
Собственик .............................................................
ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК ..................
Брой места ………				
Допустима максимална маса (кг): ….
Собственик …………………………........…......................
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ: …………..
(име, презиме, фамилия, фирма)
Лице, представило ППС за преглед: .............................., ЕГН ............................

ППС, с което се извършват превози с атракционна цел, е технически изправно и може да
се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, само в случаите, предвидени в
чл. 24г от ЗАП.

Прегледът е валиден до: ……………. включително.
Председател на комисията: ................................

(подпис и печат)

Член на комисията: …………...................................
(подпис и печат)
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ НА ППС БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ
ПО НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г., С КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРЕВОЗИ С АТРАКЦИОННА ЦЕЛ
буква Б
Пр. № (номер на разрешението/ . . . . . . .)/ . . . . . . . . . . 20. . . г.
Инвентарен № ……………..
Категория …………
Цвят ........................
Собственик .............................................................
Брой места ………				
Собственик …………………………........…......................
(име, презиме, фамилия, фирма)

Идент. № (VIN, рама) .................
Вид/тип на двигателя: .................
ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК ...................
Допустима максимална маса (кг): ….
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ: ………....…...

ППС, с което се извършват превози с атракционна цел, не е технически изправно и не може да
се ползва за случаите, предвидени в чл. 24г от ЗАП.

При периодичния преглед са установени следните неизправности:

Прегледът е валиден до: ……………. включително.
Председател на комисията: ................................
(подпис и печат)
Член на комисията: …………...................................
(подпис и печат)“
§ 44. В приложение № 9 към чл. 43, ал. 1, т. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „чл. 43, ал. 1, т. 4“ се заменят с „чл. 43а, ал. 1, т. 4“.
2. Думите „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите“ и „за
дължителна застраховка „Злополука“ на пътниците“ се заменят със „Задължителни застраховки“.
3. В таблицата:
а) след т. 1.7 в таблицата се създава нов ред:
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„
1.8. НЕ

Спирачна течност

ДА

“
б) думите „светлини за обозначаване на най-външния габарит“ се заменят с „горни габа
ритни светлини“;
в) цифрите „7.6.“, „7.7.“, „7.8.“, „7.9.“, „7.10.“ и „7.11.“ се заменят съответно със „7.7.“, „7.8.“, „7.9.“,
„7.10.“, „7.11.“ и „7.12.“;
г) след т. 8.2 в таблицата се създава нов ред:
„
8.3. НЕ Потискане на електромагнитните смущения

ДА

“
д) досегашният ред „8.3.“ става „8.4.1.“.
4. В първата таблица след реда „(подпис и печат) (подпис и печат)“ се добавя:
„Удостоверявам верността на вписаните в протокола данни за самоличност, данни от пока
занието на километропоказателя и регистрационен номер на ППС.
Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани на основание нормативната
уредба за вписване в регистъра по чл. 36а, ал. 1 от Наредба № Н-32.
Лице, представило ППС за преглед: .......................................................................................................
(подпис)“.
5. В допълнение 1 се създава нов ред към т. 9.12 от таблицата:
„
Обезопасителни колани за водача и пътниците

“
§ 45. В приложение № 10 към чл. 43, ал. 1, т. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „чл. 43, ал. 1, т. 4“ се заменят с „чл. 43а, ал. 1, т. 4“.
2. В първата таблица след реда „(подпис и печат) (подпис и печат)“ се добавя:
„Удостоверявам верността на вписаните в протокола данни за самоличност, данни от
показанието на километропоказателя и регистрационен номер на ППС.
Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани на основание нормативната
уредба за вписване в регистъра по чл. 36а, ал. 1 от Наредба № Н-32.
Лице, представило ППС за преглед: .......................................................................................................
(подпис)“.
§ 46. В приложение № 11 към чл. 43, ал. 1, т. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „чл. 43, ал. 1, т. 4“ се заменят с „чл. 43а, ал. 1, т. 4“.
2. В първата таблица след реда „(подпис и печат) (подпис и печат)“ се добавя:
„Удостоверявам верността на вписаните в протокола данни за самоличност, данни от
показанието на километропоказателя и регистрационен номер на ППС.
Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани на основание нормативната
уредба за вписване в регистъра по чл. 36а, ал. 1 от Наредба № Н-32.
Лице, представило ППС за преглед: ..........................................................................................................
(подпис)“.
§ 47. Създава се приложение № 11а към чл. 43а, ал. 9, т. 1:
„Приложение № 11а
към чл. 43а, ал. 9, т. 1
ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪРШЕН ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА ТЕХНИЧЕСК А ИЗПРАВНОСТ НА
ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, С КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРЕВОЗИ С АТРАКЦИОННА ЦЕЛ
Идент. № (VIN, рама) .................
Цвят .................................
Собственик .............................................................
(име, презиме, фамилия, фирма)
Лице, представило ППС за преглед: ..............................,
(име, фамилия)

0.

Двигател № .......................
Вид/тип на двигателя: .................
ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК ..................
ЕГН ............................

Идентификация на ППС

0.1. НЕ Табели с регистрационен номер (когато има)

ДА

0.2. НЕ Идентификационен номер (VIN, рама)

ДА

1.

Оборудване на спирачната уредба
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0.
Идентификация на ППС
1.1. НЕ Механично състояние и функциониране

ДА

1.2. НЕ Равномерно спиране на всички колела

ДА

1.3. НЕ Изправен регулатор на налягането

ДА

1.4. НЕ Изправен главен спирачен кран

ДА

1.5. НЕ Херметичност на тръбопроводите на спирачната система

ДА

1.6. НЕ Изправност на компресора и манометъра на пневматичната спирачна уредба

ДА

1.7. НЕ Изправни спирачни маркучи

ДА

1.8. НЕ Изправна спирачка за паркиране

ДА

2.

ДЪРЖАВЕН

Кормилно управление

2.1. НЕ Механично състояние

ДА

2.2. НЕ Хлабина в кормилната уредба в допустимите норми

ДА

2.3. НЕ Усилие при въртене на кормилното колело в допустимите норми

ДА

2.4. НЕ Изправен усилвател на кормилната уредба

ДА

2.5. НЕ Изправни кормилни шарнири

ДА

2.6. НЕ Изправни кормилни щанги

ДА

2.7. НЕ Изправна кормилна кутия

ДА

3.

Видимост

3.1. НЕ Цялост на обзорните стъкла

ДА

3.2. НЕ Прозрачност на обзорните стъкла

ДА

3.3. НЕ Изправност на стъклочистачките

ДА

3.4. НЕ Цялост на огледала за гледане назад и тяхното закрепване

ДА

4.

Светлини, светлоотражатели и електрическо оборудване

4.1. НЕ Фарове за дълги светлини – регулирани

ДА

4.2. НЕ Фарове за къси светлини – регулирани

ДА

4.3. НЕ Изправни габаритни светлини

ДА

4.4. НЕ Изправни стоп светлини

ДА

4.5. НЕ Изправни пътепоказатели

ДА

4.6. НЕ Изправно осветление на салона

ДА

4.7. НЕ Изправни електрически връзки между теглещото превозно средство и ремаркето

ДА

5.

Оси, колела, гуми и окачване

5.1. НЕ Изправно закрепване на колелата

ДА

5.2. НЕ Изправни ресори

ДА

5.3. НЕ Изправни амортисьори

ДА

5.4. НЕ Цялост на джанти

ДА

5.5. НЕ Цялост на гумите

ДА

5.6. НЕ Дълбочина на протектора на гумите в допустимите норми

ДА

6.

Шаси и оборудване, свързано с шасито

6.1. НЕ Няма деформации и корозия по кабината и каросерията

ДА

6.2. НЕ Изправни врати, капаци и ключалки

ДА

6.3. НЕ Състояние на салона за пътниците – добро

ДА

6.4. НЕ Състояние на седалките и тяхното закрепване – добро

ДА

6.5. НЕ Механично състояние на теглително-прикачно устройство – добро

ДА

6.6. НЕ Изправно закрепване на теглително-прикачно устройство

ДА

6.7. НЕ Надежден под

ДА

6.8. НЕ Изправни тръбна арматура, ръкохватки или дръжки

ДА

7.

Друго оборудване

7.1. НЕ Изправен километропоказател и скоростомер

ДА
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7.2. НЕ Налични аптечка, пожарогасител и предупредителен триъгълник

ДА

7.3. НЕ Изправен звуков сигнал

ДА

7.4. НЕ Устройство за ограничаване на скоростта – максимална скорост до 25 km/h

ДА

7.5. НЕ Изправни обезопасителни колани

ДА

8.

Вредно въздействие

8.1. НЕ Изтичане на експлоатационни течности – липсва

ДА

8.2. НЕ Изправна система за намаляване на шума

ДА

8.3. НЕ Прекомерно изпускане на отработили газове

ДА

ППС, с което се извършват превози с атракционна цел, е технически изправно.
ППС, с което се извършват превози с атракционна цел, не е технически изправно.
Прегледът е валиден до: …………….
Председател на комисията: ................................
(подпис и печат)
Член на комисията: …………...................................
(подпис и печат)
Удостоверявам верността на вписаните в протокола данни за самоличност и регистрационен
номер на ППС.
Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани на основание нормативната
уредба за вписване в регистъра по чл. 36а, ал. 1 от Наредба № Н-32.
Лице, представило ППС за преглед: ………..
(подпис)“
§ 48. В приложение № 12 към чл. 43, ал. 3, т. 1 се правят следните изменения:
1. Думите „чл. 43, ал. 3, т. 1“ се заменят с „чл. 43а, ал. 3, т. 1“.
2. Четвъртият ред на таблицата се изменя така:
„
ППС съгласно 9.1.1.2 ADR

ЕX/II

3. В т. 5 първото тире и думите „кабина на
водача (за OX) 9.2.4.2 ………….…..“ се заличават.
§ 49. В приложение № 13 към чл. 43, ал. 3,
т. 1 думите „чл. 43, ал. 3, т. 1“ се заменят с
„чл. 43а, ал. 3, т. 1“.
§ 50. В приложение № 14 към чл. 43, ал. 5
се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „чл. 43, ал. 5“ се заменят с
„чл. 43а, ал. 5“.
2. След ред „Член на комисията: .................
.............................. (подпис и печат)“ се добавя:
„Удостоверявам верността на вписаните
в протокола данни за самоличност, данни
от показанието на километропоказателя и
регистрационен номер на ППС.
Информиран съм, че личните ми данни ще
бъдат обработвани на основание нормативната
уредба за вписване в регистъра по чл. 36а,
ал. 1 от Наредба № Н-32.
Лице, представило ППС за преглед: ........
............................................................... (подпис)“.
§ 51. Създава се приложение № 15 към
чл. 43а, ал. 8:
„Приложение № 15
към чл. 43а, ал. 8
ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА
НА ЕМИСИИТЕ ОТ ОТРАБОТИЛИ
ГАЗОВЕ НА МПС
№ ........................./........./................... 20...... г.
(номер на разрешението/пореден номер за
линията)

EX/III

FL

AT

MEMU

Начало на прегледа ................ (час, мин.)

“

Рег. №:........................................................................
Идент. № (VIN, рама): ..........................................
Двигател №: ............................................................
Категория МПС: .....................................................
Цвят: .........................................................................
Вид/тип на двигателя: ...........................................
Марка/Модел: .........................................................
Търговско наименование .......................................
Екологична категория:............................................
Дата на първа регистрация:...................................
Километропоказател: ....................................... km
Собственик: ............................................................. ,
(име, презиме, фамилия, фирма)
ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК: ............................................
....................................................................................
Лице, представило МПС на проверка: ...............
................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ...........................................................................
Резултатите от измерването на съдържанието
на емисиите от отработилите газове:
Празен Измерени стой
ход
ности за СО
Ниски
обороти
Високи
обороти

Измерени стой
ности за димност
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Съгласно стойностите на емисиите в отра
ботилите газове на МПС превозното средство
се определя към ..................................................
................................................ екологична група.
Прегледът е валиден до:
Председател на комисията: ..............................
(подпис и печат)
Член на комисията: ...........................................
(подпис и печат)
Удостоверявам верността на вписаните
в протокола данни за самоличност, данни
от показанието на километропоказателя и
регистрационен номер на ППС.
Информиран съм, че личните ми данни ще
бъдат обработвани на основание нормативната
уредба за вписване в регистъра по чл. 36а,
ал. 1 от Наредба № Н-32.
Лице, представило МПС на проверка: .......
................................................................... (подпис)“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 52. (1) Наредбата влиза в сила 2 месеца
след обнародването є в „Държавен вестник“
с изключение на:
1. параграф 1, т. 2 относно чл. 1, т. 8, § 2,
т. 3 и 4 относно чл. 2, ал. 4 и 5, § 3, т. 1 от
носно чл. 9, ал. 1, буква „м“ и т. 2 относно
чл. 9, ал. 8 – 11, § 4, т. 2, букви „а“ и „в“ – „ж“
относно чл. 11, ал. 3 и съответно т. 8 – 24 и
т. 3 – 5 относно чл. 11, ал. 4 – 8, § 10, т. 1,
буква „г“ относно чл. 18, ал. 1, т. 10, § 14
относно чл. 29, ал. 1, т. 6 и ал. 5 и 6, § 15
относно чл. 30, ал. 6 и 7, § 16 относно чл. 31,
ал. 8, § 18 относно чл. 35, ал. 4, § 20 относно
чл. 36а, ал. 2, т. 11, § 21 относно чл. 37а, § 22
относно чл. 38, § 23 относно чл. 39, § 25, т. 1,
буква „б“ относно чл. 43а, ал. 1, т. 3, буква
„а“, буква „в“ относно чл. 43а, ал. 1, т. 3а,
буква „г“ относно чл. 43а, ал. 1, т. 6 и буква
„д“, подбуква „аа“ относно чл. 43а, ал. 1, т. 7,
буква „д“; подбуква „бб“ относно чл. 43а, ал. 1,
т. 7, буква „е“; подбуква „гг“ относно чл. 43а,
ал. 1, т. 7, буква „з“; буква „е“ относно чл. 43а,
ал. 1, т. 8, букви „в“ и „г“; буква „ж“ относно
чл. 43а, ал. 1, т. 9, букви „в“ и „г“; т. 2 относ
но чл. 43а, ал. 4; т. 3 относно чл. 43а, ал. 5,
т. 4, буква „г“; т. 4, буква „а“ относно чл. 43а,
ал. 7, т. 1, § 26 относно чл. 44, ал. 6 и 7; § 33
относно приложение № 1б; § 34 относно при
ложение № 1в; § 40, т. 4 относно приложение
№ 4, част III; § 41, т. 1, буква „бб“ относно
приложение № 5, част IІ, раздел І, т. 2, под
букви „бб“ и „вв“; § 42 относно приложение
№ 7 и § 51 относно приложение № 15, които
влизат в сила 10 месеца след обнародването
в „Държавен вестник“;
2. параграф 4, т. 1, буква „б“ относно чл. 11,
ал. 2; т. 3; т. 2, буква „б“ относно чл. 11, ал. 3,
т. 7, които влизат в сила 16 месеца след об
народването в „Държавен вестник“;
3. параграф 36, т. 1 относно т. 10 на прило
жение № 3, който влиза в сила на 1.01.2021 г.
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(2) До влизане в сила на § 4, т. 2, буква „б“
относно чл. 11, ал. 3, т. 7 данните от извър
шените по време на прегледа измервания се
въвеждат от председателя на комисията.
§ 53. (1) В срок до 1.01.2021 г. лицата, пус
нали на пазара и/или в действие средствата за
измерване съгласно Закона за измерванията,
предоставят в Изпълнителна агенция „Авто
мобилна администрация“:
1. софтуерите за управление на уредите на
електронен/магнитен носител, които отговарят
на изискванията, определени в заповедта по
чл. 9, ал. 9, изр. второ;
2. списък на упълномощените представители
за конфигуриране на уредите със съответния
софтуер по т. 1 и осигуряване на възможност
за предаване по електронен път на резулта
тите от измерванията към информационната
система по чл. 11, ал. 3.
(2) В седемдневен срок от получаване на
информацията по ал. 1, т. 2 Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ оси
гурява на упълномощените представители
достъп до модула за управление на средствата
за измерване по чл. 9, ал. 2 и 3 в системата
по чл. 11, ал. 3, като издава и предоставя на
лицата карти за достъп до информационната
система.
(3) В срок до 1 март 2021 г. лицата по ал. 1,
т. 2 отразяват в информационната система по
чл. 11, ал. 3 следната информация:
1. вид на уреда/средството за измерване;
2. марка;
3. модел;
4. тип;
5. номер на уреда/средството за измерване
в регистъра на одобрените типове средства за
измерване, поддържан от Българския институт
по метрология;
6. фабричен номер;
7. софтуер за управление и версията му.
(4) В срок до 15 март 2021 г. лицата по
чл. 16 изпращат до министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
чрез ръководителя на съответното регионално
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ документа по чл. 18, ал. 1, т. 7.
(5) От 15 март 2021 г. лицата по чл. 16
извършват прегледи и проверка с газоанали
затори, димомери и стендове за измерване
на спирачните сили с инсталирани софтуери,
отговарящи на изискванията по чл. 9, ал. 9,
изр. второ.
(6) От 31 март 2021 г. Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ служебно спира
достъпа на лицата по чл. 16 до информаци
онната система по чл. 11, ал. 3 за линиите, за
които не са изпълнени условията на ал. 1 и 2,
до отстраняване на несъответствията.
§ 54. Наредбата е съгласувана с министъра
на вътрешните работи.
Министър:
Росен Желязков
6638
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1886-НС
от 9 септември 2020 г.

относно обявяване на Лиляна Друмева Радева
за народен представител в Двадесет и трети
изборен район – София, в 44-то Народно
събрание
С писмо вх. № НС-02-9 от 9 септември
2020 г. в ЦИК е получено Решение на На
родното събрание от 9 септември 2020 г., с
което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Конституцията на Република България са
прекратени пълномощията на Данаил Ди
митров Кирилов като народен представител
от Двадесет и трети изборен район – София,
издигнат от партия ГЕРБ в 44-то Народно
събрание.
Централната избирателна комисия следва
да обяви за народен представител следващия
в листата предвид предсрочното прекратяване
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пълномощията на Данаил Димитров Кирилов.
След извършена проверка на списък А и спи
сък Б по многомандатни изборни райони се
установи, че следващият кандидат в листата
на партия ГЕРБ е Лиляна Друмева Радева.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява Лиляна Друмева Радева за наро
ден представител в 44-то Народно събрание
от листата на партия „ГЕРБ“ в Двадесет и
трети изборен район – София.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Зам.-председател:
Кристина Стефанова
За секретар:
Силвия Стойчева
6788
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-688
от 25 август 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. ��������������������������������������
1�������������������������������������
и ����������������������������������
2 от Закона за биологичното разно�
образие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с Решение № 52 от �������������������
5.02.2008 г. ������
на Ми�
нистерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), предвид
Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември
2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/
ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на
териториите от значение за Общността в Конти�
ненталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 8039) обявявам:
1. Защитена зона BG0000194 „Река Чая“, в
землищата на Асеновград, р-н „Долни Воден“,
р-н „Горни Воден“, община Асеновград, област
Пловдив, с. Ягодово, с. Крумово, община „Ро�
допи“, област Пловдив, и с. Катуница, община
Садово, област Пловдив, с обща площ 6510,414 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000194 „Река Чая“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
– 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и
Populus alba;
– 92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци
(Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae);
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – Остроу х нощник (Myotis
blythii), Голям нощник (Myotis myotis), Лалугер
(Spermophilus citellus), Видра (Lutra lutra), Пъстър
пор (Vormela peregusna);
2.2.2. земноводни и влечуги – Жълтокоремна
бумка (Bombina variegata), Червенокоремна бум�
ка (Bombina bombina), Голям гребенест тритон
(Triturus karelinii), Обикновена блатна костенурка
(Emys orbicularis);
2.2.3. риби – Маришка мряна (Barbus cyclolepis),
Обикновен щипок (Cobitis taenia), Балкански щипок
(Sabanejewia aurata);
2.2.4. безгръбначни – Вертиго (Дезмолинов
спираловиден охлюв) (Vertigo moulinsiana), Вертиго
(Тесноустен спираловиден охлюв) (Vertigo angustior),
Бръмбар рогач (Lucanus cervus).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазва не и под д ърж а не на т и пове т е
природни местообитания, посочени в т. 2.1,
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове,
техните популации и разпространение в грани�
ците на зоната, за постигане и поддържане на
благоприятното им природозащитно състояние
в Континенталния биогеографски регион;
3.2. подобряване на структурата и функциите
на природните местообитания, посочени в т. 2.1;

3.3. подобряване на местообитанията на вида
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii);
3.4. при необходимост подобряване на състоя
нието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
4. Целите на защитената зона по т. 3 са оп�
ределени съобразно важността на защитената
зона за постигане и поддържане на благопри�
ятното природозащитно състояние на типовете
природни местообитания и видовете по т. 2 в
Континенталния биогеографски регион, както и
за свързаността и целостта на мрежата от защи�
тени зони в страната като част от Европейската
екологична мрежа Натура 2000. Те определят
и приоритетите при планиране и прилагане на
мерки в защитената зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената
зона са типовете природни местообитания и
видовете по т. 2, за които са определени цели за
подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точ�
ките, определящи границата на защитена зона
BG0000194 „Река Чая“, е посочен в приложението,
неразделна част от настоящата заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки
за защитената зона, както и картен материал
с границите є са налични и се съхраняват в
Министерството на околната среда и водите,
РИОСВ – Пловдив, и на интернет страницата на
Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни пре�
возни средства извън съществуващите пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища в неур�
банизирани територии; забраната не се прилага
за определени на основание на нормативен акт
трасета за движение на изброените моторни пре�
возни средства, както и при бедствия, извънредни
ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.3. отводняване на крайбрежни заливаеми
ивици на реки, промени в хидроморфологичния
режим чрез отводняване, изземване на наносни
отложения, коригиране, преграждане с диги на
реки, с изключение на такива в урбанизирани
територии и в случаи на опасност от наводнения,
които могат да доведат до риск за живота и здра�
вето на хората или настъпване на материални
щети, при бедствия и аварии и за подобряване
на състоянието на природните местообитания и
местообитанията на видовете по т. 2;
8.4. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на ливади, пасища и мери при полз�
ването на земеделските земи като такива;
8.5. премахване на характеристики на ландшаф�
та (синори, жизнени единични и групи дървета,
традиционни ивици заети, с храстово-дървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни
горски пояси, каменни огради и живи плетове)
при ползването на земеделските земи като такива;
8.6. търсене и проучване на общоразпростра�
нени полезни изкопаеми (строителни и скално�
облицовъчни материали), разкриване на нови и
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разширяване на концесионните площи за добив
на общоразпрост ранени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали);
забраната не се прилага в случаите, в които към
датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ има започната процедура за предоста�
вяне на разрешения за търсене и/или проучване,
и/или за предоставяне на концесия за добив по
Закона за подземните богатства и по Закона за
концесиите, или е започнала процедура за съгла�
суването им по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и/или чл. 31 от
ЗБР, или е подадено заявление за регистриране
на търговско откритие;
8.7. у по т реба на пес т и ц и д и, м и нера л н и,
листопод х ранващи и мик роторове, как то и
на биологично активни вещества, които не са
получили биологична и токсикологична регис�
трация от специализираните комисии и съвети
към Министерството на земеделието, храните
и горите, Министерството на здравеопазването
и Министерството на околната среда и водите;
8.8. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
защита от професионална категория на употреба
освен при каламитет и епифитотия;
8.9. използване на органични утайки от про�
мишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентра�
цията на тежки метали, металоиди и устойчиви
органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение
№ 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.10. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над до�
пустимите норми;
8.11. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива расти�
телност;
8.12. извеждане на сечи в природните мес�
тообитания по т. 2.1, с изключение за нуждите
на съоръжения (елементи) на техническата ин�
фраструктура, за предотвратяване на опасности,
застрашаващи живота и здравето на хората, при
бедствия и аварии и за поддържане/подобряване
на природните местообитания и местообитанията
на видовете по т. 2.
9. Горските типове природни местообитания
по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпо�
редбите на глава четвърта от Наредба № 8 от
2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64/2011 г.) и
за тях е задължително прилагането на „Система
от режими и мерки за стопанисване на горските
типове местообитания от приложение № 1 от
Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена
от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване
на защитената зона са определени или могат да
се определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
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10.3. плана за управление на речните басейни
в Източнобеломорски район за басейново упра�
вление на водите;
10.4. националния план за действие за енер�
гията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове;
10.6. други планови, програмни и стратегиче�
ски документи.
11. В границите на защитената зона се пре�
поръчва:
1������������������������������������������
1�����������������������������������������
.1. поддържане на обработваеми земи, кои�
то не са включени в сеитбооборот 5 или повече
години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот 5 или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери и ливади от разпространението на нежелана
растителност – рудерални и инвазивни чужди
видове, съгласно списъка с инвазивни чужди
видове, които засягат Съюза (създаден и актуали�
зиран с регламенти за изпълнение на Комисията
в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на
Европейския парламент и на Съвета) и публикуван
на интернет страницата на МОСВ;
1����������������������������������������
1���������������������������������������
.4. възстановяване и поддържане на зат�
ревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене
от центъра към периферията или от единия край
на площта към другия с ниска скорост, като
окосената трева се изсушава и събира на купове
или се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на живо�
тинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха;
11.5. създаване на площи, заети с храстоводървесна растителност сред обработваеми земи,
на каменни купчини и малки водни площи след
предварително съгласуване с РИОСВ – Пловдив;
11.6. намаляване на въздействието от инва�
зивни видове върху местообитание с код 92D0;
11.7. запазване и където е уместно, възстановя�
ване на типовоспецифичните хидроморфологични
условия в природните местообитания по т. 2.1;
11.8. насърчаване на устойчивото управление
на горите чрез запазване на биотопните дървета
и на достатъчно количество мъртва дървесина в
горските екосистеми, избягване на залесяването
с неместни дървесни видове и произходи и съоб
разяване на интензивността на дърводобива с рас�
тежния потенциал на дървостоите, ограничаване
на изсичането/подмяната на горскодървесната
растителност.
12. Режим на дейности, подлежащи на съгла�
суване/одобрение: планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения, които не са
непосредствено свързани или необходими за
управлението на защитените зони и които поот�
делно или във взаимодействие с други планове,
програми, проекти или инвестиционни предло�
жения могат да окажат значително отрицателно
въздействие върху защитените зони, се подлагат
на оценка за съвместимостта им с предмета и
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целите на опазване на съответната защитена зона
съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а
от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпо�
редби от ЗБР.

С Т Р. 6 5   

Защитена зона BG0000194 „Река Чая“ да се
впише в регистрите на защитените зони, водени в
МОСВ и РИОСВ – Пловдив, съгласно чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Ат. Николова

Приложение
към т. 6 от Заповед № РД-688 от 25.08.2020 г.
Приложение към т. 6 от Заповед № РД-688 от 25.08.2020 г.
Пълен опис на координатите
на точките,
определящи границата
на „Река
защитена
зона BG0000194
Пълен опис на координатите
на точките, определящи
границата на защитена зона BG0000194
Чая”
„Река Чая“ в „Българска геодезическа
система
2005“,
проекция
UTM, зона 35N
в "Българска геодезическа система
2005", проекция
UTM, зона
35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

325821,902

4669282,822

232

323495,733

4660342,345

463

322364,933

4661546,629

694

323579,908

4665345,417

2

325839,243

4669280,151

233

323424,473

4660234,402

464

322414,470

4661686,869

695

323579,865

4665381,322

3

325934,644

4669280,336

234

323380,770

4660168,217

465

322412,868

4661687,421

696

323539,175

4665472,477

4

325956,527

4669272,600

235

323330,468

4660149,901

466

322406,083

4661689,797

697

323438,838

4665486,365

5

325967,142

4669254,869

236

323256,220

4660172,015

467

322325,329

4661718,218

698

323428,932

4665487,737

6

325984,590

4669247,319

237

323233,463

4660158,208

468

322320,771

4661745,284

699

323398,948

4665491,889

7

326059,430

4669264,571

238

323228,329

4660155,100

469

322325,625

4661783,192

700

323386,800

4665489,556

8

326164,370

4669240,785

239

323506,258

4659563,911

470

322303,529

4661812,367

701

323386,828

4665490,699

9

326163,779

4669238,619

240

323517,920

4659527,429

471

322296,177

4661813,797

702

323330,877

4665498,357

10

326159,995

4669224,081

241

323600,810

4659211,269

472

322296,053

4661813,698

703

323328,942

4665498,622

11

326112,870

4669166,332

242

323643,104

4659048,906

473

322219,020

4661751,429

704

323330,135

4665508,550

12

326124,961

4669155,417

243

323662,111

4658975,924

474

322216,992

4661749,649

705

323342,417

4665610,735

13

326141,640

4669138,139

244

323664,043

4658976,426

475

322213,641

4661745,675

706

323371,157

4665608,467

14

326087,041

4669098,339

245

323666,114

4658968,512

476

322208,691

4661749,249

707

323362,046

4665504,757

15

326113,524

4669103,552

246

323664,181

4658968,003

477

322201,718

4661754,494

708

323431,823

4665511,335

16

326230,816

4669116,228

247

323717,718

4658763,460

478

322200,155

4661753,140

709

323441,411

4665589,592

17

326256,512

4669118,502

248

323758,929

4658605,075

479

322198,627

4661755,867

710

323446,569

4665631,693

18

326255,707

4669110,805

249

323769,299

4658537,140

480

322195,624

4661753,261

711

323451,403

4665670,774

19

326248,332

4669110,057

250

323782,029

4658283,438

481

322194,785

4661755,180

712

323456,930

4665715,900

20

326236,678

4669017,241

251

323782,908

4658264,576

482

322193,478

4661756,694

713

323461,890

4665756,536

21

326233,786

4668994,217

252

323787,385

4658235,282

483

322191,532

4661758,988

714

323467,736

4665767,740

22

326103,523

4668936,276

253

323789,380

4658235,370

484

322193,767

4661760,908

715

323506,242

4665841,439

23

326006,613

4668916,599

254

323790,799

4658205,054

485

322196,242

4661761,234

716

323561,222

4665836,936

24

325910,377

4668911,275

255

323788,803

4658204,958

486

322334,393

4661878,997

717

323580,671

4665835,309

25

325841,067

4668879,619

256

323792,010

4658109,159

487

322335,134

4661883,572

718

323655,812

4665819,264

26

325747,370

4668836,824

257

323794,429

4658036,878

488

322349,645

4661978,866

719

323678,798

4665910,687

27

325470,711

4668744,182

258

323795,803

4658022,867

489

322352,154

4661995,456

720

323679,882

4665918,589

28

325363,773

4668700,474

259

323794,601

4658022,878

490

322352,776

4661999,873

721

323680,420

4665922,571

29

325219,165

4668610,089

260

323808,070

4657750,242

491

322360,203

4662048,663

722

323693,298

4666013,236

30

325135,382

4668540,566

261

323810,334

4657717,385

492

322365,816

4662085,530

723

323700,055

4666060,925

31

325058,384

4668459,760

262

323810,987

4657711,735

493

322374,211

4662140,848

724

323702,296

4666085,924

32

324901,202

4668256,434

263

323853,652

4657421,055

494

322374,550

4662142,965

725

323707,512

4666143,953

33

324895,785

4668255,930

264

323893,120

4657161,676

495

322371,718

4662173,919

726

323710,524

4666177,465

34

324837,032

4668191,091

265

323904,345

4657087,642

496

322369,238

4662201,166

727

323649,619

4666180,967

35

324828,387

4668183,256

266

323910,162

4657047,163

497

322364,461

4662254,235

728

323591,414

4666199,675

36

324855,119

4668190,565

267

323914,024

4657021,619

498

322411,558

4662419,524

729

323615,862

4666253,004

37

324855,220

4668189,978

268

323968,039

4656663,876

499

322428,679

4662477,105

730

323628,187

4666279,952

38

324828,670

4668177,682

269

323973,537

4656569,305

500

322311,775

4662498,278

731

323655,499

4666300,193

39

324815,672

4668171,145

270

323972,099

4656519,522

501

322315,054

4662506,126

732

323689,332

4666325,295

40

324804,427

4668165,488

271

323962,506

4656369,894

502

322325,591

4662531,352

733

323705,547

4666347,943

41

324794,179

4668157,737

272

323953,529

4656229,910

503

322331,751

4662546,099

734

323705,952

4666348,557

42

324761,447

4668135,138

273

323948,650

4656149,417

504

322336,442

4662557,329

735

323705,648

4666368,206

43

324707,445

4668104,511

274

323947,250

4656122,513

505

322344,246

4662576,010

736

323704,577

4666440,885

44

324691,743

4668095,987

275

323947,256

4656101,214

506

322349,677

4662589,077

737

323703,740

4666495,527

45

324683,921

4668091,675

276

323957,057

4655855,788

507

322350,111

4662595,216

738

323702,760

4666560,065

46

324664,376

4668084,216

277

323957,393

4655847,391

508

322350,451

4662599,759

739

323702,476

4666578,250

47

324537,764

4668047,230

278

323961,417

4655748,438

509

322352,430

4662626,244

740

323701,658

4666630,603

48

324537,064

4668047,028

279

323965,348

4655662,548

510

322351,810

4662669,627

741

323700,852

4666685,753
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49

324541,139

4668040,602

280

323965,816

4655652,431

511

322429,718

4662659,848

742

323700,130

4666695,472

50

324538,803

4668030,031

281

323972,245

4655507,490

512

322443,118

4662728,828

743

323699,311

4666707,948

51

324501,191

4668025,087

282

323973,865

4655470,986

513

322457,898

4662804,914

744

323698,483

4666720,551

52

324500,601

4668018,617

283

323974,357

4655460,778

514

322479,900

4662819,503

745

323695,669

4666763,408

53

324491,262

4667916,190

284

323977,587

4655387,280

515

322504,047

4662848,173

746

323691,227

4666830,405

54

324372,785

4667919,675

285

323980,888

4655312,096

516

322541,524

4662892,669

747

323687,519

4666886,548

55

324370,333

4667892,735

286

323987,498

4655161,576

517

322572,826

4662941,638

748

323684,657

4666930,146

56

324362,495

4667806,739

287

323936,420

4655159,253

518

322578,012

4662949,750

749

323687,772

4666943,276

57

324361,737

4667798,436

288

323930,984

4655282,192

519

322593,683

4663033,855

750

323701,015

4666999,329

58

324358,048

4667758,036

289

323924,198

4655436,696

520

322619,900

4663267,756

751

323707,588

4667027,299

59

324335,525

4667758,701

290

323923,229

4655458,768

521

322627,289

4663268,668

752

323710,766

4667040,826

60

324333,020

4667758,775

291

323922,921

4655465,206

522

322637,205

4663269,815

753

323712,777

4667054,574

61

324305,256

4667759,582

292

323922,754

4655468,682

523

322647,129

4663270,896

754

323721,562

4667113,185

62

324296,896

4667759,827

293

323920,955

4655509,189

524

322657,058

4663271,909

755

323728,845

4667151,164

63

324268,050

4667760,676

294

323917,490

4655587,186

525

322666,994

4663272,860

756

323746,040

4667216,438

64

324270,628

4667788,921

295

323914,723

4655649,525

526

322676,903

4663274,198

757

323756,974

4667251,819

65

324170,075

4667791,875

296

323914,701

4655650,047

527

322686,856

4663274,958

758

323780,271

4667326,975

66

324156,820

4667763,946

297

323914,692

4655650,297

528

322696,814

4663275,682

759

323786,929

4667342,519

67

324139,470

4667727,385

298

323914,454

4655655,399

529

322706,774

4663276,366

760

323807,614

4667382,248

68

324105,802

4667656,406

299

323914,247

4655659,888

530

322716,739

4663277,008

761

323826,739

4667418,914

69

324102,990

4667650,479

300

323911,153

4655659,728

531

322726,703

4663277,614

762

323826,489

4667418,924

70

324081,522

4667605,239

301

323896,872

4655656,718

532

322736,671

4663278,172

763

323826,062

4667434,207

71

324068,166

4667577,086

302

323890,431

4655655,519

533

322746,642

4663278,697

764

323785,123

4667442,890

72

324055,789

4667550,994

303

323886,648

4655651,155

534

322756,613

4663279,183

765

323726,363

4667455,351

73

324044,203

4667526,572

304

323886,581

4655647,094

535

322766,585

4663279,627

766

323727,982

4667575,637

74

324033,271

4667503,528

305

323887,591

4655639,218

536

322776,561

4663280,030

767

323727,748

4667581,664

75

324003,095

4667439,921

306

323888,778

4655623,028

537

322786,540

4663280,397

768

323743,980

4667581,222

76

324000,975

4667435,455

307

323893,464

4655530,356

538

322796,517

4663280,723

769

323784,193

4667580,105

77

324032,017

4667369,093

308

323879,657

4655531,250

539

322806,498

4663280,919

770

323785,977

4667704,612

78

324047,675

4667335,638

309

323858,692

4655539,487

540

322816,480

4663281,098

771

323811,103

4667704,208

79

324034,668

4667303,597

310

323847,442

4655568,171

541

322826,462

4663281,254

772

323837,235

4667703,787

80

323897,693

4667177,187

311

323846,148

4655582,346

542

322836,447

4663281,271

773

323838,291

4667780,305

81

323892,104

4667180,193

312

323842,012

4655595,694

543

322844,764

4663280,763

774

323895,995

4667779,439

82

323885,535

4667182,972

313

323831,133

4655610,266

544

322853,076

4663280,351

775

323896,057

4667785,443

83

323883,551

4667175,740

314

323822,228

4655632,550

545

322861,386

4663280,011

776

323897,327

4667986,887

84

323873,385

4667136,993

315

323801,583

4655660,821

546

322869,696

4663279,727

777

323895,940

4667992,506

85

323865,211

4667088,004

316

323786,473

4655683,436

547

322878,005

4663278,472

778

323896,687

4668112,602

86

323857,465

4667041,539

317

323783,901

4655701,950

548

322886,311

4663278,395

779

323897,203

4668195,251

87

323849,973

4666995,001

318

323780,935

4655716,452

549

322894,620

4663278,309

780

323903,891

4668195,099

88

323843,619

4666903,060

319

323777,566

4655732,913

550

322896,171

4663278,289

781

323939,836

4668194,653

89

323843,092

4666839,565

320

323771,558

4655732,854

551

322902,931

4663278,214

782

323964,390

4668194,313

90

323843,930

4666749,182

321

323677,962

4655675,289

552

322907,564

4663278,157

783

323988,918

4668193,970

91

323844,790

4666706,070

322

323636,106

4655741,912

553

322911,240

4663278,108

784

324054,870

4668193,070

92

323843,600

4666579,368

323

323638,560

4655863,746

554

322919,552

4663277,886

785

324165,475

4668191,677

93

323843,558

4666570,492

324

323624,666

4655904,360

555

322927,864

4663277,585

786

324232,052

4668192,129

94

323843,081

4666525,324

325

323619,056

4655920,737

556

322936,175

4663277,321

787

324280,419

4668192,479

95

323842,735

4666507,784

326

323612,242

4655945,197

557

322944,488

4663277,071

788

324341,861

4668192,899

96

323844,363

4666472,455

327

323603,957

4656036,471

558

322950,365

4663276,735

789

324346,973

4668189,492

97

323843,946

4666437,270

328

323571,863

4656081,460

559

322952,799

4663276,596

790

324351,626

4668187,107

98

323845,335

4666394,816

329

323559,821

4656123,772

560

322961,115

4663276,408

791

324365,161

4668139,998

99

323846,183

4666353,525

330

323541,825

4656197,677

561

322977,754

4663276,018

792

324370,425

4668141,715

100

323846,656

4666327,624

331

323528,097

4656189,842

562

322986,075

4663275,778

793

324374,801

4668143,154
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101

323846,736

4666298,306

332

323523,411

4656198,511

563

322994,398

4663275,566

794

324384,437

4668116,419

102

323846,454

4666227,725

333

323522,873

4656205,162

564

323002,721

4663275,350

795

324398,788

4668076,842

103

323840,269

4666101,504

334

323521,800

4656210,253

565

323019,373

4663274,917

796

324408,865

4668079,920

104

323832,272

4666029,539

335

323517,929

4656236,334

566

323027,704

4663274,695

797

324390,314

4668131,842

105

323830,068

4665995,892

336

323504,904

4656260,780

567

323036,032

4663274,438

798

324403,287

4668135,839

106

323818,339

4665920,909

337

323498,735

4656262,390

568

323046,073

4663274,156

799

324483,126

4668161,652

107

323813,188

4665883,573

338

323477,469

4656249,186

569

323056,110

4663273,878

800

324488,177

4668161,814

108

323808,957

4665851,453

339

323473,698

4656247,823

570

323066,149

4663273,584

801

324489,193

4668158,964

109

323790,123

4665729,556

340

323470,150

4656257,334

571

323096,268

4663272,805

802

324494,383

4668160,330

110

323786,768

4665705,426

341

323469,500

4656279,236

572

323106,307

4663272,521

803

324498,619

4668162,237

111

323774,605

4665610,565

342

323416,597

4656426,268

573

323116,346

4663272,243

804

324502,954

4668164,830

112

323773,565

4665602,680

343

323361,839

4656446,975

574

323126,384

4663271,974

805

324515,259

4668173,651

113

323764,489

4665528,899

344

323348,113

4656453,347

575

323129,979

4663271,847

806

324582,259

4668139,320

114

323760,683

4665493,560

345

323318,491

4656467,105

576

323146,463

4663271,438

807

324581,273

4668135,169

115

323759,302

4665480,724

346

323317,158

4656526,231

577

323156,504

4663271,191

808

324588,886

4668126,710

116

323750,926

4665430,223

347

323340,844

4656589,172

578

323186,623

4663270,425

809

324608,910

4668134,260

117

323744,647

4665402,021

348

323345,091

4656600,464

579

323188,533

4663270,370

810

324600,608

4668141,300

118

323742,801

4665394,086

349

323349,920

4656695,127

580

323196,661

4663270,140

811

324613,636

4668149,074

119

323730,612

4665341,694

350

323351,351

4656723,260

581

323205,156

4663269,904

812

324586,211

4668166,427

120

323711,267

4665258,559

351

323352,321

4656742,420

582

323206,702

4663269,859

813

324541,912

4668194,313

121

323697,973

4665202,737

352

323328,982

4656796,868

583

323216,740

4663269,590

814

324465,911

4668230,156

122

323688,789

4665161,387

353

323343,467

4656865,464

584

323226,779

4663269,284

815

324468,262

4668268,218

123

323677,961

4665115,212

354

323342,339

4656901,999

585

323236,820

4663269,047

816

324458,044

4668269,210

124

323670,536

4665083,554

355

323342,405

4656926,033

586

323243,017

4663268,904

817

324395,256

4668272,657

125

323661,321

4665044,079

356

323347,266

4656919,079

587

323246,860

4663268,814

818

324329,468

4668298,383

126

323646,513

4664980,786

357

323347,629

4656935,787

588

323256,898

4663268,571

819

324328,338

4668298,180

127

323637,829

4664943,497

358

323352,036

4656990,509

589

323266,939

4663268,326

820

324225,380

4668279,116

128

323631,560

4664856,916

359

323347,400

4657024,289

590

323276,980

4663268,115

821

324199,445

4668270,755

129

323635,366

4664801,918

360

323327,560

4657028,513

591

323281,156

4663268,014

822

324205,991

4668256,720

130

323636,653

4664788,513

361

323305,150

4657071,682

592

323287,017

4663267,873

823

324161,545

4668241,070

131

323649,678

4664711,400

362

323295,026

4657096,300

593

323327,177

4663266,892

824

324153,274

4668242,364

132

323651,394

4664701,237

363

323301,930

4657237,710

594

323337,219

4663266,679

825

324091,317

4668252,093

133

323680,479

4664535,635

364

323289,251

4657243,346

595

323394,228

4663265,228

826

324114,815

4668256,047

134

323689,053

4664483,147

365

323283,716

4657247,549

596

323427,574

4663264,345

827

324115,728

4668256,820

135

323692,360

4664453,213

366

323292,495

4657283,380

597

323437,614

4663264,064

828

324137,099

4668273,656

136

323693,805

4664409,927

367

323297,999

4657517,335

598

323447,674

4663264,704

829

324165,414

4668295,957

137

323690,727

4664353,085

368

323291,748

4657517,932

599

323457,736

4663265,121

830

324181,312

4668299,800

138

323684,763

4664310,209

369

323285,495

4657518,530

600

323467,788

4663265,367

831

324197,831

4668303,793

139

323673,535

4664244,983

370

323285,193

4657581,097

601

323477,863

4663266,629

832

324199,309

4668304,662

140

323661,026

4664172,817

371

323284,887

4657582,965

602

323487,913

4663266,758

833

324231,295

4668313,662

141

323643,861

4664080,836

372

323210,593

4657806,243

603

323493,065

4663266,799

834

324232,793

4668314,084

142

323639,868

4664052,584

373

323237,204

4658204,760

604

323496,776

4663284,983

835

324339,196

4668325,998

143

323634,306

4664013,217

374

323331,454

4658239,419

605

323516,084

4663285,001

836

324342,888

4668324,531

144

323631,591

4663991,965

375

323321,928

4658262,218

606

323519,838

4663284,994

837

324342,776

4668320,224

145

323630,544

4663973,000

376

323321,260

4658271,933

607

323522,028

4663284,989

838

324347,758

4668318,261

146

323630,377

4663969,985

377

323204,513

4658237,370

608

323527,972

4663284,989

839

324347,831

4668321,440

147

323629,505

4663954,188

378

323191,887

4658233,638

609

323554,995

4663284,985

840

324376,743

4668309,909

148

323629,486

4663917,098

379

323142,423

4658218,977

610

323555,100

4663290,547

841

324434,913

4668296,334

149

323630,381

4663855,699

380

323143,079

4658222,323

611

323544,994

4663291,101

842

324438,912

4668296,171

150

323630,906

4663807,154

381

323151,426

4658264,452

612

323535,915

4663291,040

843

324511,718

4668293,165

151

323630,917

4663746,211

382

323135,051

4658306,843

613

323528,474

4663290,973

844

324553,648

4668286,149

152

323631,420

4663671,452

383

323130,216

4658351,628

614

323528,763

4663294,965

845

324567,188

4668287,748
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153

323632,406

4663603,434

384

323100,395

4658384,489

615

323527,508

4663330,619

846

324569,682

4668288,041

154

323632,791

4663541,802

385

323100,433

4658421,913

616

323514,574

4663386,080

847

324586,626

4668293,772

155

323632,835

4663506,410

386

323129,049

4658472,593

617

323507,108

4663403,467

848

324682,513

4668368,122

156

323632,932

4663463,669

387

323126,434

4658474,059

618

323505,535

4663404,663

849

324702,416

4668392,117

157

323632,942

4663459,146

388

323135,486

4658556,835

619

323487,840

4663441,986

850

324741,892

4668439,820

158

323633,961

4663453,618

389

323171,226

4658508,645

620

323469,733

4663480,171

851

324758,508

4668452,692

159

323632,836

4663441,585

390

323174,740

4658503,912

621

323483,948

4663541,502

852

324766,203

4668458,625

160

323632,823

4663441,451

391

323185,711

4658489,126

622

323487,496

4663575,441

853

324795,035

4668480,932

161

323632,009

4663432,643

392

323241,283

4658521,003

623

323490,437

4663600,266

854

324837,450

4668512,300

162

323619,345

4663296,526

393

323353,825

4658466,993

624

323491,374

4663608,184

855

324839,901

4668516,567

163

323617,826

4663296,684

394

323356,644

4658481,505

625

323495,268

4663640,932

856

324857,298

4668546,876

164

323617,438

4663296,723

395

323356,790

4658482,257

626

323497,857

4663662,710

857

324857,668

4668554,480

165

323614,081

4663283,851

396

323304,556

4658651,575

627

323501,795

4663695,444

858

324859,579

4668593,762

166

323607,892

4663284,506

397

323300,246

4658673,103

628

323507,347

4663694,770

859

324859,852

4668604,626

167

323606,859

4663281,805

398

323284,325

4658926,125

629

323508,547

4663740,962

860

324861,149

4668656,373

168

323605,376

4663277,920

399

323282,757

4658951,036

630

323508,902

4663755,655

861

324869,232

4668705,825

169

323600,690

4663265,645

400

323282,185

4658960,132

631

323510,116

4663805,813

862

324870,832

4668715,576

170

323581,385

4663215,067

401

323277,554

4658956,695

632

323510,801

4663832,571

863

324884,117

4668743,040

171

323553,203

4663166,250

402

323271,672

4658952,331

633

323511,153

4663846,356

864

324887,612

4668750,222

172

323523,836

4663125,924

403

323197,602

4659106,892

634

323513,090

4663923,298

865

324916,309

4668773,656

173

323497,868

4663097,211

404

322894,788

4659313,803

635

323515,464

4664010,912

866

324931,558

4668780,047

174

323327,870

4662917,055

405

322930,809

4659345,902

636

323516,079

4664029,961

867

324959,863

4668791,901

175

323259,389

4662844,550

406

323030,307

4659382,956

637

323516,803

4664043,799

868

324998,754

4668804,910

176

323230,503

4662816,866

407

323117,859

4659494,181

638

323517,936

4664055,494

869

325030,123

4668813,041

177

323214,301

4662803,011

408

323112,689

4659520,644

639

323519,259

4664066,177

870

325039,421

4668815,461

178

323164,777

4662760,665

409

323098,557

4659592,997

640

323520,816

4664078,447

871

325072,437

4668819,642

179

323151,446

4662728,865

410

323141,239

4659622,182

641

323522,383

4664089,237

872

325102,995

4668818,986

180

323132,942

4662684,759

411

323142,962

4659626,313

642

323527,682

4664123,035

873

325131,745

4668818,400

181

323108,959

4662555,470

412

323130,823

4659723,325

643

323528,532

4664131,784

874

325145,394

4668814,263

182

323107,836

4662551,216

413

323125,973

4659762,092

644

323529,587

4664131,647

875

325161,890

4668809,313

183

323076,904

4662430,415

414

323044,881

4659842,133

645

323530,252

4664139,826

876

325187,758

4668816,104

184

323074,805

4662422,228

415

323030,139

4659907,950

646

323538,738

4664190,678

877

325191,683

4668817,132

185

323059,128

4662361,005

416

322991,109

4660021,255

647

323546,788

4664236,830

878

325333,919

4668856,759

186

323053,530

4662339,147

417

322958,285

4660125,781

648

323551,513

4664271,035

879

325476,161

4668896,384

187

323079,212

4662332,727

418

322962,033

4660131,629

649

323552,126

4664274,377

880

325618,393

4668936,010

188

323135,446

4662318,309

419

322964,362

4660133,475

650

323562,189

4664344,958

881

325747,351

4668971,934

189

323168,565

4662309,625

420

322945,884

4660156,829

651

323566,566

4664477,767

882

325756,188

4669012,598

190

323199,351

4662306,398

421

322924,221

4660174,315

652

323564,440

4664476,706

883

325777,248

4669087,014

191

323201,879

4662305,745

422

322922,531

4660208,473

653

323498,007

4664460,016

884

325778,514

4669091,478

192

323209,093

4662303,879

423

322912,060

4660248,197

654

323487,666

4664428,301

885

325780,648

4669099,023

193

323209,932

4662303,472

424

322887,541

4660292,894

655

323482,202

4664462,123

886

325812,744

4669179,497

194

323227,477

4662299,610

425

322865,621

4660384,643

656

323467,584

4664482,003

887

325822,920

4669176,064

195

323276,614

4662288,794

426

322842,417

4660407,136

657

323456,344

4664502,280

888

325844,314

4669170,033

196

323265,059

4662261,004

427

322839,292

4660411,642

658

323454,094

4664506,340

889

325870,312

4669164,936

197

323263,209

4662255,797

428

322818,692

4660449,258

659

323451,770

4664510,571

890

325886,905

4669163,927

198

323253,604

4662258,574

429

322822,390

4660450,334

660

323434,790

4664541,181

891

325898,404

4669174,146

199

323246,384

4662229,926

430

322825,402

4660451,210

661

323406,056

4664582,231

892

325911,131

4669180,736

200

323235,270

4662185,826

431

322826,370

4660451,492

662

323391,120

4664603,567

893

325917,838

4669186,959

201

323222,378

4662134,576

432

322747,615

4660581,236

663

323384,299

4664616,802

894

325924,145

4669191,260

202

323209,606

4662084,246

433

322715,097

4660634,807

664

323382,583

4664620,098

895

325935,080

4669192,369

203

323192,712

4662017,669

434

322694,530

4660668,700

665

323381,001

4664623,138

896

325942,749

4669196,232

204

323187,291

4661995,442

435

322674,768

4660701,244

666

323364,113

4664649,990

897

325945,810

4669191,669
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205

323187,214

4661995,192

436

322637,379

4660762,846

667

323363,693

4664650,958

898

325957,050

4669191,196

206

323178,958

4661962,377

437

322616,184

4660797,768

668

323350,903

4664680,357

899

325959,340

4669195,164

207

323184,370

4661949,926

438

322592,044

4660837,544

669

323343,577

4664697,202

900

325961,231

4669196,896

208

323248,410

4661939,463

439

322542,795

4660918,680

670

323344,586

4664734,763

901

325950,640

4669212,791

209

323248,371

4661937,252

440

322526,364

4660945,748

671

323345,084

4664736,360

902

325931,775

4669216,400

210

323247,167

4661867,594

441

322521,536

4660953,704

672

323347,387

4664743,747

903

325918,249

4669220,531

211

323245,780

4661787,391

442

322515,743

4660963,245

673

323362,663

4664792,736

904

325905,677

4669226,506

212

323244,695

4661724,812

443

322505,781

4660979,658

674

323363,997

4664797,064

905

325895,539

4669239,823

213

323243,849

4661675,856

444

322494,144

4660998,830

675

323366,069

4664803,793

906

325876,619

4669239,236

214

323202,644

4661674,923

445

322499,145

4661010,192

676

323371,637

4664821,704

907

325874,655

4669229,691

215

323210,198

4661473,933

446

322495,804

4661009,950

677

323376,257

4664836,393

908

325869,026

4669220,788

216

323190,790

4661410,745

447

322494,308

4661013,819

678

323376,612

4664847,889

909

325855,258

4669217,552

217

323210,510

4661410,119

448

322470,739

4661074,827

679

323390,885

4664846,538

910

325844,265

4669217,955

218

323219,079

4661409,844

449

322466,819

4661084,978

680

323392,548

4664866,795

911

325831,724

4669215,787

219

323322,141

4661406,577

450

322437,698

4661160,360

681

323394,852

4664866,782

912

325826,482

4669213,200

220

323335,984

4661406,138

451

322436,296

4661163,986

682

323474,097

4664864,381

913

325821,398

4669200,830

221

323352,796

4661413,718

452

322406,267

4661241,720

683

323507,137

4664865,957

914

325756,146

4669209,519

222

323525,189

4661397,843

453

322379,726

4661326,046

684

323505,643

4664913,680

915

325730,690

4669214,150

223

323573,119

4661381,369

454

322372,453

4661349,150

685

323505,687

4664919,971

916

325727,685

4669211,026

224

323612,521

4661361,257

455

322371,228

4661353,047

686

323512,718

4664975,596

917

325725,206

4669211,569

225

323635,402

4661329,840

456

322361,451

4661384,103

687

323513,332

4664981,818

918

325723,346

4669214,962

226

323624,958

4661185,532

457

322354,934

4661404,766

688

323534,603

4665197,310

919

325700,043

4669218,691

227

323641,762

4661059,418

458

322351,748

4661415,217

689

323534,835

4665206,353

920

325693,727

4669226,092

228

323654,219

4660907,717

459

322346,729

4661511,363

690

323535,881

4665247,050

921

325715,620

4669232,119

229

323649,822

4660791,770

460

322346,442

4661517,389

691

323535,769

4665247,222

922

325747,004

4669237,556

230

323655,322

4660596,448

461

322345,620

4661534,738

692

323539,054

4665271,348

923

325781,869

4669245,529

231

323559,413

4660444,224

462

322345,445

4661538,459

693

323572,412

4665319,921

924

325821,902

4669282,822

6642
ЗАПОВЕД № РД-689
от 25 август 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. ��������������������������������������
1�������������������������������������
и ����������������������������������
2 от Закона за биологичното разно�
образие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с Решение № 52 от �������������������
5.02.2008 г. ������
на Ми�
нистерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), предвид
Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември
2008 г. за приемане, съгласно Директива 92/43/
ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на
териториите от значение за Общността в Конти�
ненталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 8039) обявявам:
1. Защитена зона BG0000554 „Гора Желю Вой�
вода“ в землището на с. Желю войвода, община
Сливен, област Сливен, с обща площ 708,301 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000554 „Гора Желю Войвода“ са:
2.1. ���������������������������������������
типът природно местообитание ����������
91F0������
 �����
Край�
речни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis
и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай
големи реки (Ulmenion minoris) по чл. 6, ал. 1, т. 1
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

2.2.1. земноводни и влечуги – Червенокоремна
бумка (Bombina bombina), Пъстър смок (Elaphe
sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys
orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni);
2.2.2. безгръбначни – Обикновен сечко (Cerambyx
cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на типа природно
местообитание, посочен в т. 2.1, местообитанията
на посочените в т. 2.2 видове, техните популации
и разпространение в границите на зоната, за
постигане и поддържане на благоприятното им
природозащитно състояние в Континенталния
биогеографски регион;
3.2. подобряване на структурата и функциите
на природното местообитание, посочено в т. 2.1;
3.3. подобрява не на мес т ооби та ни я та на
видовете Обикновена блатна костенурка (Emys
orbicularis) и Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni);
3.4. при необходимост подобряване на със�
тоянието или възстановяване на типа природно
местообитание, посочен в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
4. Целите на защитената зона по т. 3 са опре�
делени съобразно важността на защитената зона
за постигане и поддържане на благоприятното
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природозащитно състояние на типа природно
местообитание и видовете по т. 2 в Континен�
талния биогеографски регион, както и за свър�
заността и целостта на мрежата от защитени
зони в страната като част от Европейската
екологична мрежа Натура 2000. Те определят
и приоритетите при планиране и прилагане на
мерки в защитената зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената
зона са типът природно местообитание и ви�
довете по т. 2, за които са определени цели за
подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точ�
ките, определящи границата на защитена зона
BG0000554 „Гора Желю Войвода“, е посочен в
приложението, неразделна част от настоящата
заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки
за защитената зона, както и картен материал
с границите є са налични и се съхраняват в
Министерството на околната среда и водите,
РИОСВ – Стара Загора, и на интернет страницата
на Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни пре�
возни средства извън съществуващите пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища; забраната
не се прилага за определени на основание на
нормативен акт трасета за движение на избро�
ените моторни превозни средства, както и при
бедствия, извънредни ситуации и за провеждане
на противопожарни, аварийни, контролни и
спасителни дейности;
8.3. търсене и проучване на общоразпростра�
нени полезни изкопаеми (строителни и скално�
облицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив
на общоразпрост ранени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали);
забраната не се прилага в случаите, в които към
датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ има започната процедура за предоста�
вяне на разрешения за търсене и/или проучване,
и/или за предоставяне на концесия за добив по
Закона за подземните богатства и по Закона за
концесиите, или е започнала процедура за съгла�
суването им по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и/или чл. 31 от
ЗБР, или е подадено заявление за регистриране
на търговско откритие;
8.4. постоянно съхраняване и депониране на
отпадъци;
8.5. у по т реба на пес т и ц и д и, м и нера л н и,
листопод х ранващи и мик роторове, как то и
на биологично активни вещества, които не са
получили биологична и токсикологична регист
рация от специализираните комисии и съвети
към Министерството на земеделието, храните
и горите, Министерството на здравеопазването
и Министерството на околната среда и водите;
8.6. употреба на минерални торове, както и на
продукти за растителна защита от професионална
категория на употреба освен при каламитет и
епифитотия;
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8.7. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над до�
пустимите норми;
8.8. палене на крайпътни ивици и площи със
суха растителност.
9. Горският тип природно местообитание по
т. 2.1 се стопанисва в съответствие с разпоредбите
на глава четвърта от Наредба № 8 от 2011 г. за
сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за него
е задължително прилагането на „Система от
режими и мерки за стопанисване на горските
типове местообитания от приложение № 1 от
Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена
от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване
на защитената зона са определени или могат да
се определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни
в Източнобеломорски район за басейново управ
ление на водите;
10.4. националния план за действие за енер�
гията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове;
10.6. други планови, програмни и стратегиче�
ски документи.
11. В границите на защитената зона се препо�
ръчва запазване и където е уместно, възстановя�
ване на типовоспецифичните хидроморфологични
условия в природното местообитание по т. 2.1,
както и подобряване на видовия му състав.
12. Режим на дейности, подлежащи на съгла�
суване/одобрение: планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения, които не са
непосредствено свързани или необходими за
управлението на защитените зони и които поот�
делно или във взаимодействие с други планове,
програми, проекти или инвестиционни предло�
жения могат да окажат значително отрицателно
въздействие върху защитените зони, се подлагат
на оценка за съвместимостта им с предмета и
целите на опазване на съответната защитена зона
съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а
от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпо�
редби от ЗБР.
Защитена зона BG0000554 „Гора Желю Вой�
вода“ да се впише в регистрите на защитените
зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Стара Загора,
съгласно чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Ат. Николова
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Приложение

къмотт.25.08.2020
6 от Заповед
№ РД-689 от 25.08.2020 г.
Приложение към т. 6 от Заповед № РД-689
г.
Пълен
на координатите на на
точките,
определящи
границата на защитена зона BG0000554
„Гора Желю Войвода”
Пълен опис
наопис
координатите
точките,
определящи границата
на защитена
зона BG0000554
геодезическа система 2005",система
проекция UTM,
зонапроекция
35N
„Гора Желю Войвода“в "Българска
в „Българска геодезическа
2005“,
UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

456688.879

4718625.901

29

456065.093

4719453.127

57

456517.236

4719853.561

85

456853.340

4719180.871

2

456688.734

4718625.715

30

456081.683

4719458.125

58

456530.405

4719844.028

86

456858.169

4719138.355

3

456415.552

4718797.222

31

456115.672

4719462.369

59

456610.376

4719786.143

87

456858.916

4719131.787

4

456407.919

4718801.820

32

456125.075

4719474.337

60

456638.703

4719769.903

88

456869.572

4719086.417

5

456399.153

4718807.472

33

456121.825

4719485.065

61

456642.194

4719767.901

89

456870.416

4719083.449

6

456284.533

4718879.404

34

456102.429

4719549.077

62

456664.477

4719755.016

90

456888.919

4719018.384

7

456279.952

4718880.387

35

456089.981

4719590.160

63

456693.209

4719738.081

91

456890.482

4719012.889

8

456279.526

4718890.705

36

456089.183

4719592.794

64

456698.185

4719731.658

92

456901.013

4718967.380

9

456278.311

4718895.056

37

456085.544

4719635.580

65

456699.272

4719730.013

93

456905.006

4718950.129

10

456267.139

4718935.059

38

456082.328

4719673.406

66

456702.038

4719725.826

94

456902.055

4718945.762

11

456265.494

4718940.949

39

456082.496

4719688.493

67

456708.416

4719718.123

95

456873.860

4718903.551

12

456255.215

4718957.832

40

456083.059

4719739.222

68

456721.195

4719701.352

96

456866.177

4718889.105

13

456251.495

4718963.943

41

456087.638

4719744.473

69

456724.143

4719693.847

97

456851.576

4718861.656

14

456209.795

4719004.879

42

456115.375

4719776.279

70

456741.882

4719648.681

98

456842.381

4718857.400

15

456186.235

4719041.156

43

456121.699

4719783.532

71

456749.848

4719628.401

99

456822.318

4718848.112

16

456182.224

4719050.793

44

456173.515

4719810.348

72

456767.015

4719541.558

100

456773.124

4718843.778

17

456167.556

4719086.036

45

456179.758

4719811.604

73

456770.411

4719529.451

101

456745.552

4718835.323

18

456143.809

4719123.369

46

456252.660

4719826.334

74

456790.345

4719458.386

102

456730.925

4718830.838

19

456131.982

4719141.963

47

456258.111

4719827.618

75

456805.910

4719405.747

103

456719.115

4718812.210

20

456109.751

4719190.576

48

456300.146

4719837.525

76

456810.184

4719391.289

104

456721.245

4718780.188

21

456105.826

4719231.189

49

456313.937

4719844.538

77

456819.397

4719327.946

105

456721.730

4718772.895

22

456103.500

4719255.259

50

456333.888

4719854.685

78

456821.137

4719315.987

106

456713.801

4718721.400

23

456085.046

4719316.021

51

456344.526

4719867.681

79

456824.420

4719301.413

107

456693.306

4718640.840

24

456077.259

4719357.417

52

456357.024

4719882.948

80

456831.920

4719268.118

108

456692.431

4718635.462

25

456073.387

4719378.003

53

456376.243

4719894.775

81

456838.359

4719239.539

109

456688.879

4718625.901

26

456072.002

4719388.277

54

456421.576

4719890.550

82

456840.026

4719233.007

27

456067.699

4719420.196

55

456464.314

4719889.451

83

456840.644

4719230.587

28

456066.205

4719431.277

56

456502.700

4719863.419

84

456852.045

4719185.940

6643
ЗАПОВЕД № РД-690
от 25 август 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. ��������������������������������������
1�������������������������������������
и ����������������������������������
2 от Закона за биологичното разно�
образие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с Решение № 52 от �������������������
5.02.2008 г. ������
на Ми�
нистерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), предвид
Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември
2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/
ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на
териториите от значение за Общността в Конти�
ненталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 8039) обявявам:
1. Защитена зона BG0000138 „Каменица“ в
землищата на с. Могила, с. Каспичан, с. Златна
нива, гр. Плиска, гр. Каспичан, община Каспичан,
област Шумен, с. Каменяк, с. Тимарево, с. Сли�
вак, с. Добри Войниково, община Хитрино, област
Шумен, с. Царев брод, с. Коньовец и с. Велино,

община Шумен, област Шумен, с обща площ
14 557,157 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000138 „Каменица“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
– 40C0 * Понто-сарматски широколистни
храстчета;
– 6110 * Отворени калцифилни или базифилни
тревни съобщества от Alysso-Sedion albi;
– 6210 Полуестествени сухи тревни и храсто�
ви съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи);
– 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества;
– 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви
в равнините и в планинския до алпийския пояс;
– 8310 Неблагоустроени пещери;
– 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и
Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae);
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– 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и
Carpinus betulus;
– 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens;
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – Лалугер (Spermophilus citellus),
Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni),
Видра (Lutra lutra), Пъстър пор (Vormela peregusna);
2.2.2. земноводни и влечуги – Червенокоремна
бумка (Bombina bombina), Голям гребенест три�
тон (Triturus karelinii), Шипоопашата костенурка
(Testudo hermanni), Шипобедрена костен у рка
(Testudo graeca), Обикновена блатна костенурка
(Emys orbicularis), Пъстър смок (Elaphe sauromates);
2.2.3. безгръбначни – Бръмбар рогач (Lucanus
cervus), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Буков
сечко (Morimus funereus).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазва не и под д ърж а не на т и пове т е
природни местообитания, посочени в т. 2.1,
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове,
техните популации и разпространение в грани�
ците на зоната, за постигане и поддържане на
благоприятното им природозащитно състояние
в Континенталния биогеографски регион;
3.2. подобряване на структурата и функциите
на природни местообитания с кодове 40C0*, 6110*,
6210 (* важни местообитания на орхидеи), 6240*,
6430, 91G0* и 91H0*;
3.����������������������������������������
3���������������������������������������
. �������������������������������������
подобряване на местообитанията на ви�
довете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и Шипо
опашата костенурка (Testudo hermanni);
3.4. при необходимост подобряване на състоя
нието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания
на посочените в т. 2.2 видове и техните популации.
4. Целите на защитената зона по т. 3 са оп�
ределени съобразно важността на защитената
зона за постигане и поддържане на благопри�
ятното природозащитно състояние на типовете
природни местообитания и видовете по т. 2 в
Континенталния биогеографски регион, както и
за свързаността и целостта на мрежата от защи�
тени зони в страната като част от Европейската
екологична мрежа Натура 2000. Те определят
и приоритетите при планиране и прилагане на
мерки в защитената зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената
зона са типовете природни местообитания по
т. 2.1, означени със знак (*) в приложение № 1
от ЗБР, както и типовете природни местообита�
ния и видовете, за които са определени цели за
подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точ�
ките, определящи границата на защитена зона
BG0000138 „Каменица“, е посочен в приложението,
неразделна част от настоящата заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки
за защитената зона, както и картен материал
с границите є са налични и се съхраняват в
Министерството на околната среда и водите,
РИОСВ – Шумен, и на интернет страницата на
Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
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8.1. провеждане на състезания с моторни пре�
возни средства извън съществуващите пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища в неур�
банизирани територии; забраната не се прилага
за определени на основание на нормативен акт
трасета за движение на изброените моторни пре�
возни средства, както и при бедствия, извънредни
ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.3. отводняване на крайбрежни заливаеми
ивици на реки, промени в хидроморфологичния
режим чрез отводняване, изземване на наносни
отложения, коригиране, преграждане с диги на
реки, с изключение на такива в урбанизирани
територии и в случаи на опасност от наводнения,
които могат да доведат до риск за живота и здра�
вето на хората или настъпване на материални
щети, при бедствия и аварии и за подобряване
на състоянието на природните местообитания и
местообитанията на видовете по т. 2;
8.4. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на ливади, пасища и мери, при
ползването на земеделските земи като такива;
8.5. премахване на характеристики на ланд�
шафта (синори, жизнени единични и групи дървета,
традиционни ивици, заети с храстово-дървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни
горски пояси, каменни огради и живи плетове)
при ползването на земеделските земи като такива;
8.6. търсене и проучване на общоразпростра�
нени полезни изкопаеми (строителни и скално�
облицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив
на общоразпрост ранени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали) в
териториите, заети от природните местообитания
по т. 2.1; забраната не се прилага в случаите, в
които към датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ има започната процедура
за предоставяне на разрешения за търсене и/или
проучване, и/или за предоставяне на концесия
за добив по Закона за подземните богатства и по
Закона за концесиите, или е започнала процедура
за съгласуването им по реда на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31
от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране
на търговско откритие;
8.7. употреба на пестициди, минерални, лис�
топодхранващи и микроторове, както и на био�
логично активни вещества, които не са получили
биологична и токсикологична регистрация от
специализираните комисии и съвети към Ми�
нистерството на земеделието, храните и горите,
Министерството на здравеопазването и Минис�
терството на околната среда и водите;
8.8. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
защита от професионална категория на употреба
освен при каламитет и епифитотия;
8.9. използване на органични утайки от про�
мишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентра�
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цията на тежки метали, металоиди и устойчиви
органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение
№ 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.10. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над до�
пустимите норми;
8.11. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и�������������������
 ������������������
влаголюбива расти�
телност;
8.12. извеждане на сечи в природно место�
обитание с код 91E0*, с изключение за нуждите
на съоръжения (елементи) на техническата ин�
фраструктура, за предотвратяване на опасности,
застрашаващи живота и здравето на хората, при
бедствия и аварии и за поддържане/подобряване
на природните местообитания и местообитанията
на видовете по т. 2;
8.13. почистване и унищожаване на храсти в
териториите, заети от природно местообитание
с код 40C0 *, с изключение на инвазивни видове;
8.14. палене на огън, благоустрояване, елек�
трифициране, извършване на стопанска и спортна
дейност в неблагоустроените пещери и на входове�
те им, както и чупене, повреждане, събиране или
преместване на скални и пещерни образувания,
преграждане на входовете или на отделни техни
галерии по начин, възпрепятстващ преминава�
нето на прилепи.
9. Горските типове природни местообитания
по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпо�
редбите на глава четвърта от Наредба № 8 от
2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и
за тях е задължително прилагането на „Система
от режими и мерки за стопанисване на горските
типове местообитания от приложение № 1 от
Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена
от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване
на защитената зона са определени или могат да
се определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни
в Черноморски район за басейново управление
на водите;
10.4. националния план за действие за енер�
гията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове и планове
за управление на защитени територии;
10.6. други планови, програмни и стратегичес
ки документи.
11. В границите на защитената зона се пре�
поръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот пет или повече
години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери и ливади от разпространението на нежелана
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растителност – рудерални и инвазивни чужди
видове, съгласно списъка с инвазивни чужди
видове, които засягат Съюза (създаден и актуали�
зиран с регламенти за изпълнение на Комисията
в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на
Европейския парламент и на Съвета), и публи�
куван на интернет страницата на МОСВ;
1����������������������������������������
1���������������������������������������
.4. възстановяване и поддържане на зат�
ревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене
от центъра към периферията или от единия край
на площта към другия с ниска скорост, като
окосената трева се изсушава и събира на купове
или се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на живо�
тинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха;
11.5. създаване на площи, заети с храстоводървесна растителност сред обработваеми земи,
на каменни купчини и малки водни площи след
предварително съгласуване с РИОСВ – Шумен;
11.6. намаляване на въздействията от селското
стопанство (преизпасване) върху местообитания
с кодове 40C0* и 91H0*;
11.7. изораване на нивите след 15 септември и
да не е едновременно с прибирането на реколтата.
12. Режим на дейности, подлежащи на съгла�
суване/одобрение: планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения, които не са
непосредствено свързани или необходими за
управлението на защитените зони и които поот�
делно или във взаимодействие с други планове,
програми, проекти или инвестиционни предло�
жения могат да окажат значително отрицателно
въздействие върху защитените зони, се подлагат
на оценка за съвместимостта им с предмета и
целите на опазване на съответната защитена зона
съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а
от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Защитената територия „Защитена местност
„Каньона“, обявена по реда на Закона за за�
щитените територии, попадаща в границата на
защитена зона BG0000138 „Каменица“, запазва
статута, категорията, границите и режимите си
на опазване. Горното не отменя прилагането на
забраните и ограниченията по настоящата заповед
за тази територия.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпо�
редби от ЗБР.
Защитена зона BG0000138 „Каменица“ да се
впише в регистрите на защитените зони, водени в
МОСВ и РИОСВ – Шумен, съгласно чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Ат. Николова
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Приложение
към т. 6 от Заповед  № РД-690 от 25.08.2020 г.
Приложение към т. 6 от Заповед № РД-690 от 25.08.2020 г.
Пълен опис на
координатите
нанаточките,
определящи границата
на защитена
зона BG0000138
Пълен
опис на координатите
точките, определящи
границата на защитена зона BG0000138
"Каменица"
„Каменица“ в „Българска геодезическа
2005“,
UTM, зона 35N
в "Българска геодезическа системасистема
2005", проекция
UTM, проекция
зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

494591,527

4810187,767

1041

509205,347

4797119,500

2081

514215,161

4794900,493

3121

503455,976

4799882,817

2

494611,634

4810177,966

1042

509209,408

4797112,793

2082

514199,953

4794904,425

3122

503449,369

4799878,443

3

494678,593

4810196,369

1043

509214,179

4797104,353

2083

514173,168

4794911,344

3123

503434,714

4799871,244

4

494676,129

4810091,110

1044

509219,233

4797095,170

2084

514170,089

4794912,149

3124

503420,499

4799862,007

5

494676,788

4810088,824

1045

509224,263

4797087,626

2085

514151,834

4794916,932

3125

503406,237

4799849,286

6

494648,283

4810086,059

1046

509228,723

4797080,134

2086

514146,731

4794918,936

3126

503388,016

4799839,651

7

494642,912

4810041,585

1047

509233,167

4797072,502

2087

514140,045

4794922,062

3127

503349,424

4799811,897

8

494681,041

4810046,091

1048

509239,495

4797062,603

2088

514132,446

4794926,047

3128

503330,088

4799796,275

9

494719,029

4810050,707

1049

509244,671

4797054,926

2089

514121,991

4794930,247

3129

503314,340

4799785,080

10

494757,212

4810055,642

1050

509250,068

4797046,441

2090

514111,143

4794932,095

3130

503288,544

4799771,596

11

494759,095

4810097,039

1051

509254,637

4797038,948

2091

514101,060

4794933,859

3131

503283,926

4799766,180

12

494759,598

4810099,515

1052

509259,175

4797032,331

2092

514092,553

4794935,540

3132

503280,105

4799750,236

13

494781,597

4810094,852

1053

509263,955

4797024,773

2093

514087,597

4794937,081

3133

503278,271

4799732,749

14

494834,461

4810071,761

1054

509268,147

4797016,987

2094

514083,962

4794938,216

3134

503280,427

4799714,676

15

494810,879

4809992,488

1055

509273,600

4797008,698

2095

514076,315

4794940,444

3135

503288,918

4799687,462

16

494815,664

4809990,264

1056

509278,644

4797000,177

2096

514069,128

4794942,548

3136

503298,252

4799652,234

17

494812,929

4809988,290

1057

509283,403

4796991,113

2097

514064,325

4794943,945

3137

503303,316

4799628,596

18

494635,110

4809860,472

1058

509287,625

4796982,460

2098

514061,878

4794944,668

3138

503309,092

4799616,950

19

494634,451

4809854,281

1059

509292,794

4796973,845

2099

514022,402

4794955,146

3139

503310,598

4799590,890

20

494635,965

4809850,258

1060

509298,157

4796965,213

2100

513985,393

4794964,332

3140

503311,605

4799565,332

21

494630,188

4809800,780

1061

509302,090

4796958,889

2101

513976,731

4794966,508

3141

503308,066

4799552,507

22

494625,023

4809756,473

1062

509306,280

4796952,674

2102

513970,082

4794968,173

3142

503291,388

4799557,185

23

494614,848

4809669,238

1063

509311,662

4796945,204

2103

513965,673

4794969,281

3143

503293,393

4799581,721

24

494611,892

4809643,906

1064

509316,127

4796938,220

2104

513950,059

4794973,198

3144

503292,244

4799599,776

25

494610,709

4809633,770

1065

509321,676

4796931,101

2105

513930,894

4794978,677

3145

503283,393

4799608,463

26

494609,170

4809620,549

1066

509326,238

4796925,358

2106

513912,592

4794983,805

3146

503253,543

4799619,099

27

494603,849

4809620,438

1067

509331,525

4796918,546

2107

513911,534

4794984,105

3147

503248,092

4799622,718

28

494495,110

4809622,844

1068

509336,595

4796913,649

2108

513905,278

4794985,864

3148

503245,655

4799625,768

29

494391,705

4809596,510

1069

509342,839

4796907,375

2109

513867,204

4794995,763

3149

503239,493

4799643,920

30

494388,641

4809540,958

1070

509349,120

4796903,334

2110

513844,964

4795001,273

3150

503237,259

4799657,479

31

494383,750

4809452,025

1071

509357,821

4796898,357

2111

513838,879

4795002,974

3151

503235,682

4799680,049

32

494382,093

4809421,962

1072

509366,925

4796893,984

2112

513823,380

4795007,319

3152

503232,582

4799726,678

33

494396,000

4809325,868

1073

509373,465

4796890,972

2113

513806,552

4795012,350

3153

503220,547

4799725,924

34

494575,551

4809370,990

1074

509378,815

4796887,674

2114

513805,922

4795025,741

3154

503206,489

4799724,205

35

494580,049

4809370,948

1075

509384,408

4796885,193

2115

513793,637

4795025,786

3155

503187,392

4799721,092

36

494577,946

4809357,633

1076

509390,948

4796882,220

2116

513793,760

4795019,919

3156

503167,715

4799713,989

37

494569,963

4809307,265

1077

509396,265

4796878,672

2117

513761,686

4795024,611

3157

503147,030

4799705,904

38

494565,938

4809304,303

1078

509401,084

4796875,355

2118

513748,301

4795026,941

3158

503123,841

4799698,873

39

494332,268

4809222,794

1079

509405,385

4796870,934

2119

513735,826

4795029,122

3159

503106,723

4799693,709

40

494337,093

4809198,619

1080

509411,334

4796865,584

2120

513720,587

4795031,736

3160

503095,143

4799689,939

41

494352,103

4809123,417

1081

509416,725

4796859,965

2121

513713,082

4795032,158

3161

503077,931

4799681,278

42

494363,127

4809068,165

1082

509421,807

4796855,600

2122

513680,822

4795031,191

3162

503056,808

4799676,708

43

494361,716

4809063,899

1083

509427,829

4796850,515

2123

513620,418

4795029,637

3163

503043,680

4799671,474

44

494332,253

4809076,337

1084

509433,196

4796844,780

2124

513564,951

4795027,676

3164

503035,869

4799671,971

45

494298,372

4809072,893

1085

509439,796

4796839,869

2125

513519,186

4795026,213

3165

503049,726

4799693,088

46

494394,979

4808985,400

1086

509448,267

4796833,745

2126

513464,185

4795024,579

3166

503133,780

4799821,908

47

494456,314

4808948,557

1087

509454,047

4796829,616

2127

513413,005

4795023,370

3167

503139,182

4799828,826

48

494524,201

4808842,816

1088

509462,140

4796823,918

2128

513386,617

4795022,314

3168

503148,751

4799838,513

49

494552,188

4808803,571

1089

509469,508

4796818,406

2129

513342,052

4795021,159

3169

503147,850

4799826,048

50

494576,714

4808785,711

1090

509476,639

4796814,240

2130

513332,401

4795020,885

3170

503151,733

4799819,965

51

494641,650

4808737,887

1091

509483,515

4796810,389

2131

513310,231

4795020,286

3171

503171,618

4799812,044
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52

494656,542

4808715,107

1092

509490,950

4796805,392

2132

513301,472

4795020,051

3172

503201,051

4799806,437

53

494660,410

4808703,136

1093

509497,400

4796800,264

2133

513294,938

4795019,870

3173

503222,102

4799806,502

54

494660,029

4808661,954

1094

509503,518

4796794,733

2134

513275,422

4795019,521

3174

503241,665

4799808,607

55

494645,084

4808632,753

1095

509510,298

4796790,625

2135

513272,781

4795019,481

3175

503272,946

4799820,486

56

494634,432

4808598,393

1096

509515,996

4796785,191

2136

513266,733

4795019,378

3176

503313,999

4799845,173

57

494644,499

4808567,243

1097

509522,288

4796779,838

2137

513264,749

4795019,350

3177

503339,391

4799863,180

58

494655,079

4808538,224

1098

509527,445

4796775,002

2138

513262,780

4795019,315

3178

503358,236

4799879,810

59

494669,328

4808490,331

1099

509534,654

4796766,791

2139

513226,134

4795018,551

3179

503364,844

4799884,192

60

494661,572

4808439,400

1100

509538,572

4796759,788

2140

513209,256

4795018,163

3180

503370,419

4799888,084

61

494661,560

4808438,941

1101

509542,054

4796752,805

2141

513150,560

4795022,155

3181

503377,633

4799898,445

62

494661,280

4808407,865

1102

509546,599

4796745,266

2142

513143,355

4795022,384

3182

503390,446

4799913,698

63

494680,691

4808340,050

1103

509549,932

4796737,465

2143

513133,086

4795021,637

3183

503409,370

4799933,850

64

494681,835

4808336,055

1104

509553,874

4796729,634

2144

513133,023

4795021,591

3184

503422,657

4799947,587

65

494682,622

4808333,314

1105

509555,671

4796724,757

2145

513130,349

4795021,428

3185

503445,227

4799975,165

66

494684,806

4808338,222

1106

509557,515

4796719,753

2146

513130,015

4795023,292

3186

503458,102

4799993,424

67

494686,195

4808341,348

1107

509560,453

4796711,431

2147

513129,734

4795025,946

3187

503480,707

4800023,008

68

494738,140

4808426,147

1108

509563,513

4796703,734

2148

513129,680

4795026,430

3188

503484,272

4800027,051

69

494754,954

4808485,163

1109

509567,122

4796697,031

2149

513128,929

4795026,389

3189

503497,614

4800042,187

70

494756,128

4808489,298

1110

509570,960

4796690,701

2150

513123,035

4795026,064

3190

503518,090

4800065,803

71

494756,762

4808484,977

1111

509575,022

4796684,860

2151

513121,330

4795025,970

3191

503534,454

4800082,992

72

494757,821

4808477,835

1112

509578,959

4796679,912

2152

513121,101

4795022,747

3192

503550,283

4800098,685

73

494761,179

4808465,916

1113

509583,817

4796674,096

2153

513120,249

4795019,599

3193

503568,085

4800112,849

74

494765,773

4808449,616

1114

509587,709

4796667,687

2154

513117,924

4795017,078

3194

503584,361

4800125,526

75

494796,178

4808341,778

1115

509590,595

4796661,413

2155

513113,051

4795015,408

3195

503589,997

4800132,425

76

494799,063

4808331,537

1116

509594,009

4796654,743

2156

513106,198

4795015,271

3196

503606,148

4800156,116

77

494850,753

4808330,439

1117

509598,122

4796646,911

2157

513105,987

4795019,625

3197

503607,998

4800156,943

78

494954,415

4808325,370

1118

509602,898

4796641,510

2158

513091,142

4795018,927

3198

503598,367

4800196,510

79

495042,928

4808321,044

1119

509605,186

4796639,853

2159

513087,327

4795016,988

3199

503594,501

4800211,544

80

495100,596

4808310,115

1120

509599,880

4796636,190

2160

513055,085

4795014,802

3200

503592,763

4800239,052

81

495165,425

4808297,730

1121

509604,458

4796630,587

2161

513023,196

4795012,680

3201

503600,500

4800319,450

82

495185,237

4808293,107

1122

509607,426

4796627,209

2162

513020,302

4795011,592

3202

503607,690

4800340,374

83

495282,185

4808317,192

1123

509603,953

4796625,082

2163

513016,034

4795011,394

3203

503618,822

4800354,767

84

495470,463

4808255,462

1124

509610,837

4796617,220

2164

512984,836

4795010,353

3204

503635,505

4800371,144

85

495518,801

4808240,610

1125

509618,693

4796608,770

2165

512960,961

4795009,206

3205

503647,069

4800382,495

86

495552,862

4808373,867

1126

509624,957

4796603,411

2166

512936,399

4795008,478

3206

503663,343

4800412,834

87

495557,984

4808383,045

1127

509630,510

4796596,415

2167

512920,264

4795007,725

3207

503674,038

4800488,206

88

495602,366

4808420,521

1128

509638,198

4796590,351

2168

512905,872

4795006,933

3208

503687,392

4800527,069

89

495616,373

4808470,394

1129

509646,057

4796588,219

2169

512891,677

4795007,185

3209

503690,493

4800538,036

90

495613,894

4808537,552

1130

509655,401

4796591,436

2170

512870,380

4795008,265

3210

503693,602

4800550,003

91

495599,164

4808556,322

1131

509663,488

4796595,611

2171

512845,385

4795010,443

3211

503695,625

4800552,484

92

495612,830

4808594,382

1132

509670,701

4796597,546

2172

512829,581

4795012,012

3212

503714,866

4800579,296

93

495671,744

4808641,420

1133

509681,797

4796595,194

2173

512818,781

4795012,531

3213

503740,911

4800600,594

94

495732,967

4808666,694

1134

509692,079

4796592,293

2174

512810,632

4795012,917

3214

503742,061

4800601,536

95

495741,470

4808805,796

1135

509706,648

4796587,091

2175

512796,797

4795013,162

3215

503743,066

4800602,027

96

495720,662

4808839,585

1136

509731,212

4796581,368

2176

512782,749

4795012,092

3216

503743,589

4800602,544

97

495663,629

4809127,999

1137

509744,737

4796577,238

2177

512771,914

4795011,940

3217

503730,970

4800609,742

98

495700,582

4809231,472

1138

509775,112

4796573,278

2178

512762,835

4795012,656

3218

503728,714

4800611,118

99

495744,447

4809241,597

1139

509792,733

4796572,372

2179

512756,860

4795013,136

3219

503703,487

4800581,002

100

495755,873

4809212,725

1140

509813,046

4796566,935

2180

512745,901

4795015,681

3220

503694,769

4800568,088

101

495834,661

4809016,947

1141

509824,165

4796559,701

2181

512728,389

4795021,443

3221

503687,671

4800557,258

102

495892,749

4808835,474

1142

509852,513

4796551,505

2182

512711,823

4795028,946

3222

503685,014

4800551,184

103

496008,288

4808472,336

1143

509863,413

4796547,407

2183

512690,104

4795038,790

3223

503679,581

4800536,239

104

496011,555

4808435,470

1144

509878,834

4796533,449

2184

512670,304

4795048,482

3224

503677,139

4800532,163

105

495998,024

4808347,076

1145

509895,040

4796528,990

2185

512658,926

4795054,753

3225

503662,862

4800490,809

106

495934,994

4808042,060

1146

509901,255

4796525,748

2186

512647,304

4795062,739

3226

503653,879

4800416,318
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107

495919,713

4807968,058

1147

509911,214

4796520,908

2187

512639,023

4795068,313

3227

503635,665

4800392,495

108

495919,160

4807962,771

1148

509891,512

4796518,969

2188

512636,938

4795069,686

3228

503634,821

4800431,293

109

495923,131

4807962,428

1149

509885,545

4796522,457

2189

512636,462

4795068,867

3229

503633,507

4800440,404

110

496113,969

4807920,277

1150

509883,310

4796523,730

2190

512635,206

4795066,678

3230

503629,617

4800452,132

111

496095,738

4807906,322

1151

509871,309

4796523,522

2191

512631,095

4795070,508

3231

503625,213

4800462,270

112

496108,696

4807906,432

1152

509864,536

4796526,970

2192

512627,706

4795074,068

3232

503613,555

4800476,872

113

496124,007

4807918,076

1153

509859,365

4796535,317

2193

512623,331

4795080,253

3233

503605,014

4800483,050

114

496128,611

4807934,463

1154

509845,960

4796538,757

2194

512617,818

4795089,551

3234

503598,753

4800487,404

115

496131,983

4807946,482

1155

509825,538

4796546,874

2195

512611,411

4795099,093

3235

503568,129

4800504,985

116

496132,289

4807947,572

1156

509819,691

4796548,377

2196

512606,313

4795106,736

3236

503544,664

4800518,698

117

496133,203

4807950,826

1157

509809,625

4796548,469

2197

512599,294

4795113,492

3237

503500,023

4800544,899

118

496147,890

4808003,124

1158

509803,584

4796550,029

2198

512593,454

4795118,015

3238

503473,191

4800561,844

119

496163,865

4808060,007

1159

509790,302

4796553,327

2199

512580,639

4795117,720

3239

503445,941

4800576,888

120

496171,517

4808087,261

1160

509766,474

4796557,419

2200

512578,506

4795117,702

3240

503410,344

4800597,913

121

496172,737

4808091,612

1161

509764,606

4796557,749

2201

512528,425

4795172,835

3241

503382,212

4800614,565

122

496170,403

4808120,862

1162

509758,935

4796559,490

2202

512524,008

4795176,585

3242

503353,978

4800631,219

123

496166,232

4808173,233

1163

509758,374

4796559,617

2203

512513,837

4795185,716

3243

503332,899

4800643,808

124

496226,358

4808208,973

1164

509743,604

4796563,573

2204

512506,640

4795192,170

3244

503289,043

4800668,705

125

496268,297

4808233,907

1165

509725,082

4796566,862

2205

512499,283

4795198,346

3245

503267,768

4800681,202

126

496271,376

4808236,665

1166

509724,833

4796566,929

2206

512484,521

4795210,738

3246

503257,270

4800680,994

127

496352,354

4808309,251

1167

509716,024

4796567,944

2207

512462,804

4795229,024

3247

503243,724

4800675,427

128

496384,941

4808305,327

1168

509707,236

4796570,092

2208

512439,545

4795248,026

3248

503227,033

4800665,085

129

496417,527

4808301,401

1169

509697,592

4796574,114

2209

512413,243

4795269,917

3249

503213,075

4800658,013

130

496443,678

4808366,436

1170

509686,197

4796577,721

2210

512385,376

4795293,726

3250

503192,597

4800648,707

131

496463,638

4808416,075

1171

509680,329

4796579,340

2211

512362,774

4795312,856

3251

503175,799

4800637,866

132

496464,259

4808417,620

1172

509665,510

4796576,096

2212

512352,196

4795322,830

3252

503163,101

4800625,988

133

496465,014

4808419,495

1173

509657,876

4796569,366

2213

512335,820

4795338,421

3253

503154,906

4800615,568

134

496466,270

4808422,621

1174

509651,470

4796566,230

2214

512320,766

4795352,388

3254

503146,153

4800598,951

135

496467,625

4808425,993

1175

509649,587

4796565,311

2215

512309,505

4795364,804

3255

503133,094

4800580,986

136

496469,220

4808426,049

1176

509640,398

4796564,208

2216

512288,761

4795387,752

3256

503120,568

4800566,801

137

496542,500

4808428,627

1177

509636,921

4796565,933

2217

512278,218

4795398,873

3257

503112,899

4800559,180

138

496549,210

4808428,866

1178

509632,996

4796567,846

2218

512274,837

4795403,346

3258

503104,762

4800555,054

139

496549,083

4808432,460

1179

509625,436

4796574,034

2219

512273,845

4795404,660

3259

503099,562

4800555,102

140

496546,337

4808510,444

1180

509620,328

4796582,013

2220

512272,273

4795406,727

3260

503093,421

4800560,860

141

496520,546

4808548,812

1181

509597,201

4796615,970

2221

512271,876

4795407,297

3261

503093,487

4800567,951

142

496503,432

4808574,277

1182

509589,339

4796628,895

2222

512267,877

4795412,975

3262

503099,786

4800579,388

143

496527,833

4808601,650

1183

509592,238

4796630,905

2223

512259,994

4795424,784

3263

503110,815

4800593,086

144

496550,493

4808627,071

1184

509592,831

4796631,316

2224

512259,436

4795424,622

3264

503121,442

4800607,279

145

496563,254

4808641,396

1185

509594,017

4796632,139

2225

512258,659

4795425,668

3265

503131,110

4800625,784

146

496567,523

4808646,179

1186

509595,665

4796633,282

2226

512257,819

4795426,783

3266

503146,336

4800650,735

147

496569,771

4808693,280

1187

509593,366

4796639,184

2227

512253,163

4795433,763

3267

503156,446

4800663,036

148

496578,084

4808696,216

1188

509588,409

4796654,693

2228

512242,897

4795445,918

3268

503174,687

4800679,564

149

496584,991

4808698,655

1189

509587,309

4796657,351

2229

512227,321

4795464,385

3269

503217,499

4800704,159

150

496603,623

4808705,237

1190

509585,231

4796662,361

2230

512205,413

4795523,892

3270

503222,902

4800707,843

151

496649,782

4808721,538

1191

509582,103

4796666,083

2231

512205,167

4795524,593

3271

503211,000

4800714,910

152

496782,028

4808734,802

1192

509580,080

4796668,508

2232

512204,712

4795525,818

3272

503203,350

4800719,480

153

496782,207

4808734,820

1193

509568,680

4796675,587

2233

512202,259

4795533,466

3273

503223,730

4800718,291

154

496809,666

4808731,358

1194

509567,118

4796676,422

2234

512199,512

4795542,016

3274

503237,347

4800720,563

155

496887,710

4808721,518

1195

509560,932

4796679,720

2235

512196,185

4795552,377

3275

503251,079

4800725,035

156

496890,824

4808721,119

1196

509556,708

4796686,561

2236

512195,666

4795557,463

3276

503269,155

4800733,865

157

496923,676

4808719,235

1197

509552,399

4796693,521

2237

512192,965

4795571,196

3277

503289,748

4800744,772

158

496949,950

4808717,703

1198

509544,573

4796707,969

2238

512188,605

4795587,894

3278

503296,130

4800753,413

159

496999,202

4808714,785

1199

509544,045

4796708,944

2239

512182,810

4795602,423

3279

503301,583

4800759,454

160

496999,992

4808714,738

1200

509537,477

4796724,116

2240

512175,357

4795616,489

3280

503313,238

4800765,648

161

497005,833

4808714,393

1201

509534,279

4796744,283

2241

512167,676

4795628,131

3281

503321,897

4800772,261
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162

497121,734

4808707,524

1202

509534,260

4796744,404

2242

512158,551

4795641,281

3282

503333,098

4800784,255

163

497137,441

4808706,593

1203

509531,281

4796752,429

2243

512146,645

4795653,497

3283

503357,273

4800804,227

164

497138,997

4808706,835

1204

509527,077

4796759,840

2244

512142,092

4795657,882

3284

503386,885

4800827,546

165

497145,984

4808707,920

1205

509523,696

4796764,853

2245

512130,296

4795669,214

3285

503398,750

4800835,332

166

497162,423

4808710,475

1206

509516,513

4796771,027

2246

512111,794

4795686,521

3286

503403,598

4800841,081

167

497166,087

4808711,045

1207

509511,548

4796777,149

2247

512109,935

4795688,257

3287

503409,481

4800849,727

168

497166,655

4808710,005

1208

509505,710

4796783,420

2248

512108,365

4795689,589

3288

503418,162

4800858,746

169

497268,945

4808524,048

1209

509499,265

4796789,048

2249

512095,160

4795700,735

3289

503437,597

4800874,458

170

497269,164

4808523,652

1210

509491,103

4796793,255

2250

512091,170

4795704,336

3290

503454,017

4800888,301

171

497279,609

4808504,660

1211

509482,826

4796796,759

2251

512072,014

4795718,641

3291

503471,960

4800904,028

172

497332,105

4808409,219

1212

509474,319

4796800,743

2252

512024,946

4795763,559

3292

503480,709

4800910,147

173

497331,671

4808409,162

1213

509468,237

4796803,432

2253

512017,035

4795771,119

3293

503484,154

4800914,512

174

497267,420

4808400,608

1214

509462,166

4796808,204

2254

512013,772

4795774,246

3294

503484,195

4800918,807

175

497154,540

4808385,581

1215

509456,303

4796814,304

2255

511978,834

4795807,702

3295

503480,322

4800922,240

176

497132,382

4808382,347

1216

509450,086

4796821,085

2256

511941,332

4795843,256

3296

503470,589

4800928,828

177

497129,082

4808381,843

1217

509443,263

4796825,475

2257

511928,996

4795854,972

3297

503462,412

4800931,309

178

497079,113

4808374,507

1218

509434,912

4796826,950

2258

511887,719

4795894,749

3298

503454,787

4800938,572

179

497065,651

4808372,548

1219

509425,807

4796827,003

2259

511853,901

4795927,489

3299

503435,735

4800954,141

180

497065,412

4808372,498

1220

509419,727

4796828,262

2260

511848,963

4795932,279

3300

503414,916

4800972,929

181

497045,156

4808369,678

1221

509411,323

4796831,589

2261

511803,046

4795976,864

3301

503410,183

4800979,673

182

496989,462

4808363,906

1222

509405,279

4796835,791

2262

511800,881

4795978,972

3302

503401,122

4800983,654

183

496926,792

4808356,199

1223

509402,642

4796836,949

2263

511796,029

4795983,744

3303

503391,559

4800987,538

184

496914,008

4808354,960

1224

509399,118

4796838,488

2264

511794,524

4795985,200

3304

503379,512

4800992,952

185

496905,914

4808354,178

1225

509393,983

4796837,216

2265

511792,628

4795987,061

3305

503365,691

4801000,772

186

496904,921

4808354,081

1226

509391,025

4796833,175

2266

511787,062

4795992,526

3306

503358,558

4801007,141

187

496898,276

4808352,493

1227

509388,595

4796827,996

2267

511779,899

4795999,550

3307

503349,426

4801014,419

188

496893,296

4808347,672

1228

509384,063

4796824,422

2268

511777,779

4796001,610

3308

503340,413

4801023,701

189

497044,224

4808052,917

1229

509382,894

4796818,755

2269

511737,359

4796040,802

3309

503329,892

4801031,999

190

497097,021

4807949,811

1230

509467,258

4796705,457

2270

511736,092

4796042,027

3310

503318,937

4801036,396

191

497290,004

4807981,803

1231

509471,232

4796700,121

2271

511723,248

4796055,041

3311

503302,809

4801043,043

192

497621,845

4807305,177

1232

509531,984

4796594,451

2272

511711,254

4796067,555

3312

503289,894

4801051,761

193

497761,296

4807226,783

1233

509526,783

4796591,443

2273

511700,021

4796078,970

3313

503276,990

4801061,572

194

497845,149

4807226,008

1234

509559,881

4796525,598

2274

511690,154

4796088,065

3314

503258,884

4801071,337

195

497909,763

4807283,060

1235

509588,155

4796475,297

2275

511689,070

4796089,068

3315

503247,858

4801079,140

196

497913,948

4807286,750

1236

509595,041

4796463,295

2276

511682,176

4796094,979

3316

503226,324

4801095,732

197

497770,708

4807548,170

1237

509602,543

4796450,227

2277

511679,618

4796096,930

3317

503208,964

4801110,090

198

497899,356

4807402,450

1238

509615,053

4796431,619

2278

511676,250

4796099,489

3318

503202,698

4801114,045

199

497928,903

4807368,985

1239

509638,516

4796401,663

2279

511670,270

4796103,133

3319

503188,364

4801120,371

200

497947,042

4807348,438

1240

509639,505

4796400,599

2280

511666,430

4796105,044

3320

503177,835

4801127,770

201

498048,060

4807234,017

1241

509657,652

4796382,688

2281

511664,089

4796107,421

3321

503166,307

4801134,570

202

498051,089

4807230,580

1242

509699,980

4796339,682

2282

511663,543

4796111,422

3322

503153,880

4801141,885

203

498055,197

4807232,662

1243

509757,695

4796291,349

2283

511662,685

4796115,436

3323

503140,538

4801148,304

204

498087,482

4807184,880

1244

509778,253

4796277,668

2284

511660,548

4796118,707

3324

503116,076

4801161,524

205

498062,306

4807059,049

1245

509778,452

4796277,915

2285

511657,335

4796121,178

3325

503100,582

4801172,571

206

498192,373

4806936,250

1246

509780,160

4796281,275

2286

511653,165

4796122,986

3326

503090,564

4801181,254

207

498226,554

4806951,748

1247

509791,943

4796304,403

2287

511648,516

4796122,912

3327

503082,419

4801187,131

208

498248,252

4806900,506

1248

509800,146

4796314,701

2288

511644,309

4796122,206

3328

503070,469

4801192,037

209

498362,736

4806821,285

1249

509810,936

4796325,405

2289

511640,914

4796122,399

3329

503053,658

4801200,893

210

498544,266

4806732,107

1250

509823,857

4796337,470

2290

511636,900

4796124,570

3330

503043,632

4801208,678

211

498555,908

4806676,529

1251

509836,693

4796341,164

2291

511632,349

4796127,861

3331

503035,096

4801214,560

212

498647,550

4806560,396

1252

509840,877

4796340,621

2292

511626,158

4796130,634

3332

503025,451

4801220,444

213

498740,566

4806442,525

1253

509857,734

4796338,033

2293

511621,046

4796132,171

3333

503020,705

4801225,791

214

498777,101

4806260,723

1254

509891,172

4796332,794

2294

511615,169

4796134,219

3334

503015,053

4801231,138

215

498893,449

4806128,643

1255

509909,523

4796332,125

2295

511609,844

4796136,985

3335

503004,536

4801239,833

216

498936,319

4806079,975

1256

509923,524

4796333,243

2296

511584,096

4796115,556

3336

502991,837

4801249,846
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217

498984,604

4806112,686

1257

509946,186

4796330,787

2297

511571,990

4796126,589

3337

502977,520

4801258,179

218

499156,940

4805961,046

1258

509948,739

4796329,821

2298

511560,170

4796138,779

3338

502966,500

4801266,472

219

499226,440

4805959,514

1259

509969,161

4796322,194

2299

511551,250

4796147,997

3339

502940,265

4801283,108

220

499295,852

4805858,698

1260

509990,126

4796319,635

2300

511489,978

4796211,186

3340

502915,414

4801298,239

221

499754,604

4805439,165

1261

509993,065

4796319,787

2301

511461,575

4796240,495

3341

502903,907

4801307,936

222

499800,736

4805459,772

1262

509996,068

4796320,445

2302

511451,390

4796253,289

3342

502878,343

4801321,972

223

499872,599

4805491,825

1263

510001,904

4796323,137

2303

511447,707

4796257,901

3343

502865,438

4801331,689

224

499875,997

4805490,093

1264

510009,499

4796326,822

2304

511422,265

4796289,899

3344

502853,505

4801338,594

225

500040,738

4805370,473

1265

510012,708

4796329,421

2305

511425,931

4796334,542

3345

502832,444

4801352,284

226

500078,753

4805342,868

1266

510020,651

4796335,958

2306

511437,405

4796332,839

3346

502818,633

4801362,009

227

500167,594

4805278,416

1267

510027,142

4796343,528

2307

511458,025

4796332,833

3347

502805,198

4801368,429

228

500251,122

4805217,817

1268

510036,348

4796352,621

2308

511464,785

4796332,127

3348

502785,395

4801377,913

229

500302,001

4805180,900

1269

510042,115

4796359,314

2309

511469,922

4796331,599

3349

502771,949

4801383,332

230

500307,137

4805177,185

1270

510045,265

4796362,976

2310

511473,860

4796331,194

3350

502758,111

4801389,255

231

500413,560

4805099,979

1271

510049,237

4796368,123

2311

511474,054

4796336,809

3351

502740,375

4801395,222

232

500457,645

4805067,994

1272

510054,801

4796374,444

2312

511476,387

4796336,524

3352

502722,133

4801401,186

233

500458,593

4805067,306

1273

510064,311

4796382,173

2313

511476,978

4796350,046

3353

502706,286

4801406,135

234

500532,654

4805076,614

1274

510072,387

4796384,349

2314

511474,527

4796350,344

3354

502689,037

4801410,590

235

500560,177

4805026,381

1275

510097,859

4796396,356

2315

511474,621

4796352,964

3355

502668,098

4801416,383

236

500563,413

4805021,247

1276

510100,516

4796399,511

2316

511467,556

4796354,097

3356

502648,904

4801416,560

237

500578,011

4804997,954

1277

510101,019

4796400,135

2317

511422,531

4796361,314

3357

502632,136

4801419,113

238

500613,483

4804941,371

1278

510095,813

4796404,304

2318

511376,128

4796362,216

3358

502612,871

4801422,587

239

500638,988

4804900,694

1279

510093,122

4796410,202

2319

511373,450

4796362,270

3359

502600,395

4801424,702

240

500652,655

4804885,635

1280

510091,222

4796414,969

2320

511375,053

4796373,810

3360

502581,586

4801433,678

241

500692,314

4804841,911

1281

510084,615

4796423,334

2321

511375,332

4796379,429

3361

502577,859

4801452,002

242

500695,976

4804837,878

1282

510076,340

4796433,720

2322

511375,497

4796382,542

3362

502550,740

4801449,153

243

500832,139

4804687,055

1283

510063,064

4796443,969

2323

511375,562

4796383,596

3363

502521,329

4801446,528

244

500888,547

4804624,585

1284

510052,048

4796454,818

2324

511375,674

4796385,960

3364

502492,515

4801444,397

245

500900,344

4804611,512

1285

510039,927

4796461,484

2325

511376,261

4796397,455

3365

502467,513

4801443,230

246

500967,184

4804623,768

1286

510032,649

4796464,683

2326

511376,746

4796407,225

3366

502422,553

4801445,747

247

501042,810

4804637,633

1287

510027,540

4796466,852

2327

511377,397

4796413,977

3367

502411,575

4801447,746

248

501137,312

4804654,959

1288

509994,031

4796464,164

2328

511376,643

4796418,630

3368

502399,510

4801450,255

249

501167,976

4804660,718

1289

509993,404

4796464,418

2329

511373,406

4796423,678

3369

502387,533

4801452,365

250

501174,215

4804661,491

1290

510013,361

4796466,665

2330

511371,749

4796425,356

3370

502373,651

4801454,392

251

501137,284

4804758,652

1291

510042,411

4796472,524

2331

511370,551

4796426,556

3371

502330,779

4801466,101

252

501112,618

4804837,367

1292

510043,271

4796472,141

2332

511368,833

4796428,297

3372

502304,960

4801476,854

253

501100,807

4804912,572

1293

510048,941

4796469,900

2333

511362,920

4796437,103

3373

502272,531

4801493,589

254

501100,069

4804917,241

1294

510054,976

4796467,599

2334

511358,702

4796443,676

3374

502253,201

4801505,538

255

501100,051

4804917,357

1295

510064,264

4796457,953

2335

511357,385

4796448,698

3375

502240,487

4801514,402

256

501096,658

4804938,913

1296

510074,647

4796446,169

2336

511359,624

4796453,424

3376

502231,693

4801520,627

257

501091,091

4805093,027

1297

510085,352

4796435,013

2337

511363,701

4796457,819

3377

502212,566

4801536,056

258

501086,292

4805117,926

1298

510108,893

4796413,367

2338

511369,025

4796462,044

3378

502196,592

4801550,547

259

501071,903

4805192,701

1299

510118,598

4796408,774

2339

511372,858

4796465,045

3379

502185,546

4801561,896

260

501033,852

4805312,080

1300

510121,594

4796408,565

2340

511375,170

4796468,098

3380

502166,932

4801583,758

261

501032,564

4805316,148

1301

510134,294

4796409,940

2341

511375,284

4796469,251

3381

502141,308

4801623,481

262

501032,395

4805316,683

1302

510142,648

4796414,987

2342

511373,774

4796470,888

3382

502121,645

4801659,048

263

500999,975

4805418,428

1303

510169,785

4796424,863

2343

511370,182

4796472,693

3383

502116,976

4801673,586

264

500978,479

4805509,520

1304

510195,633

4796429,872

2344

511366,156

4796473,819

3384

502110,475

4801694,342

265

500932,551

4805704,340

1305

510206,213

4796430,957

2345

511356,121

4796473,895

3385

502106,807

4801719,866

266

500938,430

4805709,976

1306

510214,635

4796437,314

2346

511350,367

4796473,599

3386

502102,570

4801748,098

267

500896,451

4805891,010

1307

510224,793

4796454,716

2347

511343,035

4796473,713

3387

502098,964

4801779,520

268

500975,940

4805899,409

1308

510226,661

4796460,510

2348

511334,042

4796474,466

3388

502095,395

4801804,043

269

500983,749

4805901,130

1309

510229,058

4796469,231

2349

511322,721

4796476,064

3389

502092,973

4801823,356

270

500988,132

4805902,099

1310

510233,990

4796483,116

2350

511303,284

4796480,166

3390

502094,635

4801822,568

271

500996,467

4805864,265

1311

510237,350

4796488,461

2351

511301,027

4796480,198

3391

502105,018

4801817,645
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272

501009,403

4805805,403

1312

510242,081

4796493,236

2352

511295,318

4796481,510

3392

502105,031

4801817,638

273

501009,873

4805803,286

1313

510245,567

4796497,759

2353

511287,083

4796482,258

3393

502125,862

4801813,057

274

501017,294

4805769,475

1314

510246,896

4796499,993

2354

511278,069

4796483,589

3394

502183,444

4801877,496

275

501026,373

4805728,254

1315

510249,770

4796500,410

2355

511269,323

4796484,564

3395

502390,640

4801690,647

276

501035,090

4805688,641

1316

510279,616

4796504,498

2356

511260,949

4796486,267

3396

502491,224

4801649,731

277

501044,644

4805645,210

1317

510310,892

4796508,590

2357

511256,719

4796488,209

3397

502498,404

4801669,662

278

501054,083

4805602,295

1318

510312,011

4796508,704

2358

511253,535

4796490,632

3398

502415,551

4801790,383

279

501063,060

4805561,482

1319

510315,431

4796500,668

2359

511249,695

4796492,527

3399

502334,002

4801944,080

280

501071,660

4805522,332

1320

510334,009

4796467,893

2360

511244,815

4796493,965

3400

502045,868

4802458,556

281

501086,094

4805456,725

1321

510344,678

4796459,050

2361

511238,577

4796495,404

3401

501986,260

4802714,019

282

501094,637

4805417,920

1322

510357,725

4796446,048

2362

511238,040

4796491,062

3402

501931,698

4802759,507

283

501098,807

4805398,937

1323

510364,810

4796442,119

2363

511237,607

4796482,564

3403

501891,788

4802747,937

284

501103,763

4805376,331

1324

510379,575

4796422,487

2364

511236,664

4796469,475

3404

501888,865

4802757,571

285

501126,262

4805274,052

1325

510386,534

4796413,233

2365

511235,981

4796454,264

3405

501872,956

4802803,169

286

501161,440

4805244,927

1326

510386,659

4796413,231

2366

511235,363

4796439,646

3406

501856,809

4802851,511

287

501189,759

4805221,477

1327

510387,486

4796417,996

2367

511235,155

4796434,057

3407

501839,515

4802902,692

288

501249,815

4805229,925

1328

510388,123

4796421,734

2368

511235,031

4796431,099

3408

501781,053

4803035,945

289

501253,463

4805265,163

1329

510388,140

4796421,820

2369

511234,875

4796427,150

3409

501768,143

4803073,244

290

501268,717

4805412,613

1330

510388,157

4796421,952

2370

511234,843

4796426,619

3410

501758,206

4803087,414

291

501271,216

4805436,859

1331

510390,964

4796438,383

2371

511234,043

4796413,238

3411

501757,172

4803089,486

292

501273,327

4805457,222

1332

510391,671

4796442,549

2372

511233,332

4796401,347

3412

501749,385

4803103,690

293

501276,156

4805484,587

1333

510391,740

4796442,985

2373

511231,706

4796389,785

3413

501744,055

4803112,683

294

501272,750

4805497,769

1334

510391,889

4796443,850

2374

511231,478

4796388,375

3414

501746,086

4803116,352

295

501255,894

4805562,857

1335

510401,185

4796497,242

2375

511230,994

4796385,275

3415

501754,203

4803131,016

296

501251,128

4805581,232

1336

510403,715

4796497,197

2376

511230,933

4796384,941

3416

501803,675

4803055,712

297

501242,378

4805600,923

1337

510421,860

4796496,829

2377

511230,265

4796380,781

3417

501932,621

4802859,465

298

501225,051

4805639,899

1338

510452,810

4796496,179

2378

511227,297

4796366,102

3418

501977,926

4802894,027

299

501206,830

4805680,884

1339

510458,401

4796496,064

2379

511222,859

4796366,085

3419

501940,066

4803302,510

300

501204,554

4805686,025

1340

510488,226

4796495,457

2380

511187,598

4796365,965

3420

501752,259

4803352,955

301

501208,989

4805699,568

1341

510489,253

4796492,143

2381

511145,549

4796365,823

3421

501745,811

4803353,515

302

501261,362

4805586,698

1342

510493,966

4796481,351

2382

511113,724

4796365,716

3422

501743,974

4803431,817

303

501294,674

4805496,880

1343

510498,416

4796474,133

2383

511079,399

4796365,594

3423

501732,753

4803478,216

304

501296,094

4805492,426

1344

510506,299

4796466,339

2384

511059,211

4796365,545

3424

501702,371

4803549,112

305

501485,648

4805618,327

1345

510514,459

4796460,485

2385

511022,083

4796365,406

3425

501683,314

4803608,208

306

501451,043

4805355,552

1346

510520,245

4796457,328

2386

510983,259

4796365,274

3426

501680,917

4803672,937

307

501384,486

4804850,133

1347

510526,969

4796454,569

2387

510945,186

4796365,097

3427

501660,655

4803676,374

308

501388,092

4804843,812

1348

510533,946

4796450,306

2388

510918,241

4796364,961

3428

501581,985

4803689,829

309

501611,961

4804814,151

1349

510545,184

4796441,389

2389

510890,257

4796364,680

3429

501555,791

4803694,855

310

501620,734

4804816,042

1350

510554,853

4796433,510

2390

510876,494

4796364,378

3430

501511,188

4803635,155

311

501620,768

4804809,637

1351

510563,727

4796426,049

2391

510868,392

4796364,030

3431

501526,773

4803615,945

312

501620,937

4804788,717

1352

510573,896

4796418,082

2392

510858,048

4796363,519

3432

501550,666

4803586,489

313

501614,709

4804769,154

1353

510582,508

4796412,126

2393

510837,437

4796361,817

3433

501577,624

4803553,253

314

501609,906

4804737,504

1354

510592,402

4796406,732

2394

510815,340

4796358,895

3434

501583,127

4803546,486

315

501606,542

4804699,808

1355

510603,403

4796402,577

2395

510788,786

4796353,671

3435

501587,790

4803540,733

316

501609,238

4804665,081

1356

510613,332

4796400,410

2396

510764,587

4796347,328

3436

501587,927

4803540,567

317

501633,476

4804614,172

1357

510623,412

4796400,216

2397

510740,409

4796339,623

3437

501556,500

4803503,727

318

501632,357

4804608,257

1358

510637,791

4796401,531

2398

510721,361

4796332,896

3438

501556,362

4803503,901

319

501630,734

4804599,553

1359

510648,269

4796403,095

2399

510708,424

4796328,118

3439

501551,716

4803509,677

320

501601,495

4804528,895

1360

510650,908

4796403,485

2400

510695,046

4796323,177

3440

501545,305

4803517,649

321

501598,615

4804513,606

1361

510653,371

4796404,051

2401

510673,770

4796315,408

3441

501512,881

4803558,050

322

501593,937

4804488,547

1362

510668,822

4796407,682

2402

510659,221

4796310,331

3442

501489,632

4803582,832

323

501597,382

4804462,609

1363

510684,597

4796411,933

2403

510647,411

4796306,524

3443

501469,687

4803604,109

324

501615,910

4804423,127

1364

510703,062

4796417,261

2404

510653,202

4796304,164

3444

501370,981

4803679,561

325

501639,271

4804393,571

1365

510724,741

4796425,023

2405

510664,887

4796299,372

3445

501307,905

4803709,204

326

501700,714

4804341,049

1366

510742,757

4796431,913

2406

510668,546

4796297,869

3446

501282,703

4803683,400

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

327

501721,085

4804305,891

1367

510750,767

4796435,684

2407

510694,182

4796308,496

3447

501280,796

4803681,091

328

501612,335

4804348,787

1368

510762,602

4796438,840

2408

510699,504

4796310,439

3448

501279,694

4803681,899

329

501464,121

4804407,239

1369

510785,647

4796445,243

2409

510725,842

4796320,167

3449

501255,913

4803703,191

330

501481,154

4804341,086

1370

510820,620

4796455,643

2410

510744,654

4796326,816

3450

500773,434

4803981,785

331

501510,470

4804227,267

1371

510853,677

4796465,047

2411

510767,761

4796334,177

3451

499992,970

4804441,840

332

501517,075

4804201,609

1372

510882,820

4796473,474

2412

510793,833

4796339,896

3452

499909,545

4804488,028

333

501522,818

4804179,317

1373

510901,519

4796478,774

2413

510839,398

4796346,376

3453

499900,852

4804476,690

334

501528,518

4804157,151

1374

510911,532

4796481,002

2414

510886,857

4796350,471

3454

499898,830

4804474,054

335

501536,197

4804127,304

1375

510923,046

4796483,235

2415

510928,493

4796349,014

3455

499897,686

4804472,564

336

501544,009

4804096,978

1376

510941,534

4796486,383

2416

510932,636

4796346,122

3456

499894,026

4804467,793

337

501552,134

4804065,428

1377

510957,164

4796489,417

2417

510983,244

4796340,085

3457

499893,554

4804467,192

338

501560,617

4804032,481

1378

510969,375

4796493,177

2418

510994,046

4796340,549

3458

499717,753

4804581,857

339

501766,654

4804044,571

1379

510985,063

4796498,249

2419

511035,958

4796342,330

3459

499399,436

4804788,507

340

501765,784

4804040,010

1380

511008,397

4796505,099

2420

511077,652

4796345,887

3460

499401,431

4804792,188

341

501763,125

4804026,123

1381

511032,891

4796513,421

2421

511096,227

4796349,891

3461

499416,655

4804817,038

342

501730,053

4803907,544

1382

511048,977

4796519,368

2422

511096,778

4796351,928

3462

499292,543

4804908,153

343

501721,338

4803878,605

1383

511051,021

4796520,168

2423

511111,441

4796352,059

3463

499288,009

4804958,176

344

501720,027

4803874,302

1384

511059,320

4796518,591

2424

511123,161

4796352,320

3464

499119,472

4805109,681

345

501675,937

4803887,502

1385

511068,324

4796518,057

2425

511126,951

4796352,409

3465

499044,921

4805155,355

346

501569,561

4803919,367

1386

511080,214

4796519,518

2426

511167,506

4796346,800

3466

499014,473

4805105,655

347

501528,726

4803931,603

1387

511092,352

4796522,638

2427

511179,181

4796345,337

3467

498577,305

4805394,596

348

501481,916

4803945,618

1388

511101,735

4796527,595

2428

511181,254

4796345,065

3468

498546,903

4805349,894

349

501443,539

4803881,105

1389

511114,579

4796535,725

2429

511174,010

4796329,010

3469

498584,233

4805325,528

350

501508,601

4803864,407

1390

511115,511

4796536,310

2430

511147,136

4796335,313

3470

498581,663

4805318,973

351

501517,208

4803862,200

1391

511118,676

4796538,581

2431

511116,972

4796330,513

3471

498581,735

4805313,734

352

501546,755

4803843,236

1392

511124,253

4796542,567

2432

511117,714

4796324,376

3472

498486,706

4805206,343

353

501631,331

4803788,913

1393

511128,676

4796546,621

2433

511118,850

4796315,772

3473

498420,115

4805131,086

354

501646,440

4803789,035

1394

511137,713

4796553,287

2434

511121,066

4796304,611

3474

498412,163

4805122,103

355

501694,410

4803789,410

1395

511150,177

4796560,236

2435

511122,159

4796294,891

3475

498204,457

4804887,370

356

501710,578

4803791,131

1396

511164,450

4796566,099

2436

511122,356

4796289,224

3476

498146,237

4804821,563

357

501708,660

4803784,768

1397

511178,270

4796570,697

2437

511121,633

4796287,706

3477

498143,229

4804818,162

358

501721,175

4803785,343

1398

511194,152

4796574,391

2438

511119,242

4796287,194

3478

498131,064

4804803,999

359

501735,194

4803646,184

1399

511204,599

4796575,987

2439

511111,027

4796287,269

3479

498117,508

4804788,221

360

501763,186

4803599,027

1400

511220,563

4796576,727

2440

511099,313

4796287,414

3480

498140,014

4804911,738

361

501814,725

4803546,501

1401

511240,438

4796576,601

2441

511087,060

4796287,054

3481

497947,314

4804985,074

362

501824,691

4803536,358

1402

511251,859

4796575,828

2442

511074,023

4796286,996

3482

497939,773

4804987,944

363

501870,262

4803489,912

1403

511258,280

4796575,402

2443

511058,562

4796286,332

3483

497934,146

4804990,085

364

501973,906

4803374,462

1404

511276,611

4796573,172

2444

511043,567

4796285,528

3484

497840,033

4805026,063

365

501997,396

4803346,974

1405

511298,995

4796568,737

2445

511029,163

4796284,167

3485

497587,974

4805080,346

366

502021,819

4803304,223

1406

511318,656

4796564,381

2446

511014,936

4796282,592

3486

497529,832

4805109,114

367

502026,081

4803292,213

1407

511336,516

4796561,580

2447

511009,086

4796282,195

3487

497478,381

4805155,442

368

502038,712

4803256,607

1408

511356,729

4796558,028

2448

511003,080

4796281,778

3488

497360,652

4805220,238

369

502037,141

4803243,357

1409

511371,623

4796555,803

2449

511000,298

4796281,687

3489

497345,775

4805223,195

370

501999,107

4803238,705

1410

511380,932

4796554,827

2450

510999,627

4796281,706

3490

497328,763

4805224,642

371

502003,621

4803118,500

1411

511387,784

4796549,152

2451

510998,799

4796281,721

3491

497317,813

4805188,277

372

502005,796

4803060,569

1412

511395,060

4796544,157

2452

510988,407

4796281,937

3492

497195,580

4805244,737

373

502007,663

4803010,837

1413

511398,279

4796541,975

2453

510987,422

4796281,916

3493

497015,398

4805328,274

374

502009,295

4802967,241

1414

511406,235

4796539,233

2454

510983,976

4796281,805

3494

497011,316

4805330,161

375

502010,757

4802928,139

1415

511421,304

4796535,342

2455

510984,424

4796278,867

3495

496806,096

4805468,921

376

502012,099

4802892,374

1416

511433,166

4796531,687

2456

510977,305

4796278,736

3496

496740,072

4805513,555

377

502013,209

4802841,860

1417

511445,520

4796528,016

2457

510966,380

4796277,501

3497

496620,731

4805661,206

378

502041,477

4802776,781

1418

511452,952

4796524,260

2458

510959,467

4796276,529

3498

496617,597

4805665,083

379

502065,232

4802711,360

1419

511466,757

4796516,579

2459

510951,911

4796275,476

3499

496453,866

4805791,163

380

502071,205

4802694,907

1420

511481,088

4796509,421

2460

510947,148

4796274,685

3500

496261,068

4805939,613

381

502084,742

4802657,591

1421

511488,563

4796506,836

2461

510939,133

4796273,328

3501

496257,427

4805942,415
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382

502091,429

4802639,171

1422

511491,135

4796504,322

2462

510926,655

4796271,776

3502

496245,415

4805951,733

383

502110,046

4802587,917

1423

511492,725

4796502,755

2463

510912,614

4796270,549

3503

496240,368

4805958,268

384

502121,586

4802545,480

1424

511498,318

4796500,609

2464

510900,834

4796270,492

3504

496244,674

4805956,919

385

502137,989

4802485,150

1425

511507,284

4796498,404

2465

510888,660

4796270,630

3505

496341,080

4805926,798

386

502140,012

4802477,678

1426

511516,904

4796495,555

2466

510876,142

4796271,219

3506

496536,328

4805865,923

387

502160,771

4802452,496

1427

511532,318

4796490,509

2467

510861,633

4796271,413

3507

496541,339

4805864,217

388

502167,880

4802428,860

1428

511538,667

4796488,186

2468

510848,940

4796271,779

3508

496610,663

4805842,554

389

502186,104

4802368,185

1429

511543,850

4796486,298

2469

510835,600

4796272,305

3509

496621,597

4805839,143

390

502191,319

4802350,815

1430

511555,059

4796482,327

2470

510823,548

4796273,151

3510

496665,085

4805881,725

391

502217,986

4802262,036

1431

511562,714

4796480,192

2471

510806,444

4796275,383

3511

496640,054

4805988,429

392

502227,872

4802245,193

1432

511567,626

4796478,808

2472

510788,774

4796278,844

3512

496632,687

4806019,825

393

502241,928

4802221,270

1433

511574,313

4796476,221

2473

510773,781

4796279,852

3513

496629,013

4806035,524

394

502285,717

4802235,098

1434

511578,593

4796473,560

2474

510759,387

4796280,396

3514

496623,483

4806059,056

395

502288,710

4802226,329

1435

511580,731

4796470,367

2475

510745,923

4796280,041

3515

496619,797

4806074,764

396

502288,784

4802226,086

1436

511581,975

4796466,026

2476

510732,086

4796279,333

3516

496616,116

4806090,453

397

502322,972

4802160,152

1437

511581,321

4796462,202

2477

510719,983

4796279,079

3517

496612,262

4806106,123

398

502347,653

4802136,392

1438

511578,352

4796452,460

2478

510718,310

4796278,984

3518

496611,051

4806108,973

399

502421,321

4802089,636

1439

511578,020

4796451,404

2479

510717,395

4796278,930

3519

496586,939

4806135,296

400

502456,585

4802070,687

1440

511577,705

4796450,355

2480

510715,777

4796278,842

3520

496565,468

4806159,057

401

502479,396

4802067,836

1441

511574,327

4796439,074

2481

510716,321

4796276,122

3521

496545,246

4806181,456

402

502492,093

4802068,072

1442

511567,541

4796415,419

2482

510716,817

4796273,668

3522

496550,351

4806182,519

403

502496,463

4802065,698

1443

511566,692

4796412,434

2483

510713,562

4796272,882

3523

496549,001

4806186,830

404

502507,015

4802059,934

1444

511563,955

4796404,321

2484

510711,868

4796272,467

3524

496588,028

4806198,925

405

502509,015

4802060,415

1445

511559,328

4796394,889

2485

510683,641

4796267,726

3525

496589,555

4806196,415

406

502521,910

4802061,287

1446

511553,475

4796385,542

2486

510661,753

4796264,490

3526

496593,121

4806190,568

407

502522,019

4802061,301

1447

511547,408

4796374,590

2487

510652,324

4796259,526

3527

496594,425

4806188,431

408

502527,017

4802061,251

1448

511540,090

4796362,730

2488

510643,713

4796253,602

3528

496601,114

4806177,959

409

502529,027

4802062,231

1449

511533,497

4796350,764

2489

510639,401

4796246,515

3529

496608,585

4806166,627

410

502530,027

4802062,721

1450

511532,648

4796349,123

2490

510636,996

4796231,547

3530

496616,041

4806155,323

411

502531,045

4802064,210

1451

511533,245

4796343,591

2491

510633,958

4796212,636

3531

496625,681

4806140,962

412

502531,055

4802065,209

1452

511533,288

4796343,164

2492

510633,738

4796207,266

3532

496630,972

4806132,951

413

502531,065

4802066,209

1453

511530,660

4796343,489

2493

510632,040

4796180,241

3533

496636,710

4806124,146

414

502531,076

4802067,708

1454

511532,120

4796329,712

2494

510632,173

4796173,169

3534

496642,894

4806114,431

415

502529,128

4802073,227

1455

511534,694

4796329,393

2495

510630,744

4796153,816

3535

496648,368

4806105,480

416

502524,159

4802076,275

1456

511535,281

4796323,645

2496

510629,380

4796122,716

3536

496652,186

4806099,069

417

502515,185

4802079,355

1457

511540,935

4796321,413

2497

510627,949

4796101,863

3537

496655,019

4806094,135

418

502507,228

4802083,425

1458

511548,442

4796268,120

2498

510626,926

4796086,940

3538

496657,900

4806089,001

419

502505,279

4802088,443

1459

511595,184

4796255,076

2499

510626,865

4796086,573

3539

496661,264

4806082,848

420

502506,350

4802096,429

1460

511619,395

4796224,146

2500

510624,801

4796074,526

3540

496664,697

4806076,213

421

502507,445

4802104,900

1461

511620,162

4796223,266

2501

510623,695

4796068,165

3541

496666,686

4806072,169

422

502509,541

4802116,891

1462

511690,142

4796248,254

2502

510622,829

4796063,369

3542

496669,527

4806066,162

423

502511,651

4802128,866

1463

511690,407

4796245,984

2503

510619,620

4796053,241

3543

496672,820

4806058,977

424

502511,783

4802143,360

1464

511692,900

4796223,578

2504

510618,975

4796051,214

3544

496675,791

4806052,197

425

502512,985

4802165,341

1465

511654,612

4796187,499

2505

510597,837

4796028,226

3545

496677,995

4806046,859

426

502512,997

4802166,895

1466

511652,849

4796185,836

2506

510587,190

4796005,648

3546

496680,898

4806039,466

427

502513,031

4802170,583

1467

511651,014

4796184,103

2507

510580,782

4795988,281

3547

496683,865

4806031,427

428

502513,432

4802213,821

1468

511651,287

4796183,684

2508

510572,715

4795981,363

3548

496687,295

4806021,407

429

502524,842

4802258,701

1469

511658,195

4796173,713

2509

510559,623

4795971,106

3549

496690,875

4806009,956

430

502542,086

4802285,030

1470

511666,340

4796165,719

2510

510546,506

4795951,116

3550

496693,837

4805999,611

431

502554,304

4802308,908

1471

511670,881

4796161,038

2511

510541,085

4795940,512

3551

496696,393

4805990,141

432

502584,435

4802325,127

1472

511674,609

4796157,199

2512

510539,896

4795938,182

3552

496699,353

4805978,318

433

502607,597

4802343,399

1473

511686,024

4796145,468

2513

510531,689

4795916,317

3553

496701,710

4805968,433

434

502624,650

4802349,243

1474

511687,773

4796143,672

2514

510523,316

4795888,105

3554

496704,465

4805956,448

435

502642,614

4802346,573

1475

511693,535

4796137,790

2515

510522,737

4795886,725

3555

496707,613

4805942,234

436

502659,814

4802363,382

1476

511700,063

4796131,113

2516

510520,049

4795880,063

3556

496709,999

4805931,606
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437

502661,761

4802362,894

1477

511711,432

4796119,493

2517

510514,042

4795865,501

3557

496711,869

4805923,170

438

502658,641

4802349,928

1478

511733,830

4796097,280

2518

510508,925

4795845,121

3558

496713,868

4805913,899

439

502656,518

4802336,452

1479

511738,766

4796092,397

2519

510508,075

4795841,690

3559

496715,939

4805904,359

440

502658,359

4802319,442

1480

511763,517

4796066,777

2520

510506,965

4795837,274

3560

496718,051

4805894,958

441

502774,529

4802234,398

1481

511788,541

4796042,043

2521

510500,363

4795811,092

3561

496719,389

4805888,879

442

502787,418

4802222,782

1482

511821,189

4796009,854

2522

510499,581

4795808,029

3562

496721,224

4805880,471

443

502785,289

4802208,807

1483

511831,591

4795999,594

2523

510498,830

4795807,917

3563

496722,904

4805872,874

444

502783,212

4802200,329

1484

511832,136

4795999,053

2524

510484,997

4795805,741

3564

496724,636

4805865,102

445

502779,162

4802194,868

1485

511847,619

4795984,212

2525

510446,587

4795799,651

3565

496726,043

4805858,954

446

502776,127

4802190,898

1486

511867,616

4795964,964

2526

510386,342

4795791,658

3566

496727,967

4805850,832

447

502774,058

4802183,420

1487

511893,247

4795940,937

2527

510377,735

4795792,537

3567

496730,415

4805840,305

448

502775,007

4802177,913

1488

511904,463

4795930,350

2528

510377,485

4795792,542

3568

496732,712

4805830,607

449

502778,959

4802172,878

1489

511906,438

4795928,496

2529

510377,518

4795795,735

3569

496735,763

4805819,371

450

502804,785

4802155,146

1490

511916,700

4795918,808

2530

510362,312

4795853,538

3570

496741,143

4805799,894

451

502815,674

4802143,549

1491

511917,661

4795917,900

2531

510355,428

4795893,464

3571

496745,889

4805779,285

452

502816,632

4802139,042

1492

511940,719

4795896,363

2532

510352,441

4795909,177

3572

496790,860

4805667,819

453

502814,582

4802133,563

1493

511941,442

4795895,687

2533

510347,038

4795926,472

3573

496852,716

4805564,734

454

502805,507

4802125,150

1494

511942,141

4795895,035

2534

510341,531

4795952,407

3574

496929,945

4805472,603

455

502793,448

4802118,264

1495

511949,477

4795888,156

2535

510340,045

4795959,377

3575

497020,612

4805393,703

456

502781,398

4802112,377

1496

511971,689

4795867,345

2536

510337,284

4795972,353

3576

497122,535

4805329,943

457

502763,313

4802102,549

1497

511998,577

4795841,992

2537

510335,422

4795981,883

3577

497233,021

4805282,977

458

502752,235

4802093,655

1498

512026,447

4795816,535

2538

510335,308

4795982,470

3578

497309,680

4805262,245

459

502736,044

4802072,312

1499

512035,369

4795808,238

2539

510329,472

4796012,357

3579

497359,018

4805249,913

460

502731,930

4802059,855

1500

512040,271

4795803,692

2540

510329,349

4796012,468

3580

497439,212

4805215,823

461

502731,902

4802056,857

1501

512041,738

4795802,306

2541

510329,673

4796020,655

3581

497474,813

4805193,552

462

502730,865

4802052,868

1502

512053,295

4795791,565

2542

510328,343

4796032,411

3582

497534,902

4805149,421

463

502730,764

4802041,873

1503

512057,929

4795787,296

2543

510324,338

4796037,762

3583

497572,348

4805124,235

464

502738,686

4802033,802

1504

512074,758

4795771,721

2544

510320,494

4796041,227

3584

497608,931

4805101,354

465

502749,644

4802029,703

1505

512075,127

4795771,378

2545

510311,539

4796045,877

3585

497665,628

4805077,248

466

502759,621

4802027,610

1506

512077,203

4795769,467

2546

510301,986

4796046,711

3586

497725,418

4805062,310

467

502775,507

4802015,967

1507

512100,657

4795747,782

2547

510286,696

4796048,668

3587

497786,795

4805056,904

468

502800,321

4801996,745

1508

512100,872

4795738,406

2548

510273,158

4796049,861

3588

497848,273

4805061,173

469

502810,210

4801985,158

1509

512097,795

4795733,547

2549

510257,482

4796051,624

3589

497908,320

4805075,003

470

502821,061

4801969,562

1510

512099,372

4795733,083

2550

510254,629

4796053,713

3590

497965,443

4805098,056

471

502826,952

4801958,013

1511

512100,019

4795732,953

2551

510247,117

4796059,102

3591

497983,360

4805108,811

472

502826,948

4801957,513

1512

512108,946

4795731,131

2552

510240,654

4796062,903

3592

497993,617

4805114,968

473

502863,468

4801907,194

1513

512110,904

4795730,731

2553

510240,315

4796065,737

3593

497977,898

4805138,026

474

502869,392

4801899,141

1514

512110,910

4795730,729

2554

510235,321

4796070,004

3594

497963,893

4805161,867

475

502873,339

4801893,607

1515

512112,541

4795730,396

2555

510211,054

4796081,033

3595

497948,577

4805215,750

476

502891,113

4801869,950

1516

512112,890

4795730,328

2556

510207,636

4796082,570

3596

497971,483

4805299,317

477

502897,028

4801860,900

1517

512123,639

4795728,122

2557

510155,977

4796110,799

3597

497955,704

4805415,341

478

502900,975

4801855,365

1518

512134,005

4795726,009

2558

510147,489

4796122,807

3598

497964,817

4805746,777

479

502902,942

4801851,848

1519

512134,573

4795725,897

2559

510145,105

4796126,215

3599

497854,460

4805755,685

480

502907,875

4801844,804

1520

512140,659

4795720,229

2560

510139,427

4796142,991

3600

497853,398

4805854,849

481

502926,574

4801813,143

1521

512148,897

4795710,014

2561

510131,929

4796168,564

3601

497944,955

4805891,678

482

502945,253

4801778,982

1522

512158,015

4795698,683

2562

510131,049

4796175,703

3602

497965,043

4805919,252

483

502959,046

4801757,363

1523

512164,231

4795691,095

2563

510128,153

4796182,440

3603

497949,509

4805955,093

484

502965,933

4801745,304

1524

512170,446

4795683,505

2564

510124,889

4796190,035

3604

498116,296

4805977,351

485

502973,794

4801730,736

1525

512176,784

4795677,103

2565

510121,219

4796194,498

3605

498129,271

4806094,229

486

502986,492

4801698,630

1526

512183,122

4795670,699

2566

510110,112

4796202,404

3606

498019,112

4806224,690

487

503002,259

4801673,993

1527

512194,703

4795659,128

2567

510105,907

4796204,884

3607

497705,905

4806295,124

488

503016,026

4801649,375

1528

512195,662

4795657,697

2568

510103,398

4796206,537

3608

497655,154

4806299,382

489

503031,830

4801628,736

1529

512206,412

4795641,128

2569

510098,720

4796206,097

3609

497565,474

4806306,911

490

503034,800

4801625,710

1530

512215,654

4795626,678

2570

510078,431

4796203,801

3610

497385,781

4806321,997

491

503037,766

4801622,183

1531

512220,877

4795618,596

2571

510053,242

4796200,887

3611

497381,286

4806322,368
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492

503047,642

4801609,097

1532

512231,163

4795575,823

2572

510028,103

4796199,196

3612

497173,971

4806339,770

493

503061,465

4801590,475

1533

512233,868

4795564,480

2573

510013,990

4796197,710

3613

497142,706

4806199,730

494

503089,174

4801560,230

1534

512236,572

4795553,138

2574

509969,422

4796195,048

3614

497035,621

4806045,837

495

503085,691

4801557,474

1535

512236,767

4795551,319

2575

509947,776

4796192,691

3615

496950,240

4806111,364

496

503101,040

4801546,125

1536

512236,960

4795549,499

2576

509947,472

4796192,688

3616

496845,095

4806147,349

497

503128,828

4801524,376

1537

512237,911

4795540,508

2577

509939,530

4796192,829

3617

496633,447

4806219,786

498

503329,386

4801376,573

1538

512238,151

4795538,223

2578

509936,375

4796189,292

3618

496625,884

4806222,375

499

503402,863

4801322,913

1539

512238,329

4795537,658

2579

509912,343

4796190,702

3619

496600,643

4806262,524

500

503458,487

4801284,412

1540

512238,395

4795537,445

2580

509900,810

4796186,939

3620

496579,370

4806315,261

501

503657,065

4801138,627

1541

512238,543

4795536,991

2581

509893,794

4796184,626

3621

496566,606

4806370,659

502

503659,975

4801129,103

1542

512238,936

4795535,780

2582

509848,596

4796175,000

3622

496579,984

4806485,494

503

503711,545

4801084,642

1543

512243,543

4795520,272

2583

509819,660

4796167,694

3623

496585,205

4806510,367

504

503754,206

4801049,760

1544

512242,919

4795519,900

2584

509803,162

4796160,981

3624

496597,061

4806554,102

505

503760,162

4801045,206

1545

512261,146

4795488,890

2585

509777,523

4796150,594

3625

497317,089

4806775,138

506

503854,481

4800975,359

1546

512259,298

4795487,751

2586

509758,831

4796143,459

3626

497320,641

4806780,853

507

503949,740

4800899,005

1547

512260,861

4795485,169

2587

509717,423

4796137,093

3627

497366,032

4806818,670

508

504126,521

4800774,413

1548

512262,440

4795482,571

2588

509710,594

4796136,043

3628

497291,228

4806981,693

509

504177,156

4800736,958

1549

512264,010

4795479,974

2589

509687,146

4796133,373

3629

497210,569

4807106,004

510

504260,569

4800676,708

1550

512265,748

4795481,052

2590

509669,154

4796133,606

3630

497073,345

4807186,546

511

504263,581

4800678,181

1551

512267,098

4795478,755

2591

509691,599

4796155,461

3631

497012,284

4807188,639

512

504264,585

4800678,671

1552

512265,369

4795477,715

2592

509724,690

4796180,446

3632

496966,125

4807172,672

513

504266,593

4800679,652

1553

512266,932

4795475,134

2593

509739,031

4796191,501

3633

496962,754

4807175,812

514

504274,458

4800669,567

1554

512268,667

4795476,087

2594

509769,712

4796212,710

3634

496775,232

4807327,003

515

504292,572

4800678,411

1555

512284,452

4795449,220

2595

509773,117

4796214,860

3635

496772,225

4807330,380

516

504304,668

4800689,296

1556

512285,100

4795449,591

2596

509765,337

4796218,810

3636

496676,985

4807437,013

517

504316,770

4800700,679

1557

512292,021

4795453,570

2597

509764,912

4796219,060

3637

496683,257

4807474,331

518

504325,881

4800713,091

1558

512293,551

4795454,448

2598

509740,618

4796234,784

3638

496647,532

4807610,622

519

504339,102

4800737,459

1559

512307,752

4795430,296

2599

509717,682

4796253,482

3639

496451,795

4807635,605

520

504352,337

4800763,327

1560

512325,413

4795404,793

2600

509696,870

4796273,042

3640

496440,168

4807447,480

521

504390,995

4800835,943

1561

512331,929

4795396,079

2601

509673,362

4796291,197

3641

496408,380

4807478,913

522

504422,614

4800904,125

1562

512340,657

4795384,825

2602

509635,651

4796335,214

3642

496390,779

4807626,013

523

504443,054

4800952,419

1563

512341,863

4795383,671

2603

509621,277

4796355,339

3643

496299,561

4807623,757

524

504451,389

4800988,829

1564

512368,999

4795350,744

2604

509602,816

4796378,450

3644

496305,982

4807420,911

525

504456,908

4801045,257

1565

512370,141

4795349,943

2605

509589,971

4796394,932

3645

496434,132

4807422,695

526

504462,166

4801073,197

1566

512419,722

4795315,502

2606

509573,607

4796416,006

3646

496429,339

4807344,448

527

504466,594

4801119,639

1567

512432,487

4795306,824

2607

509569,239

4796422,996

3647

496067,092

4807419,263

528

504467,801

4801142,120

1568

512460,183

4795283,457

2608

509552,673

4796449,002

3648

496023,920

4807200,182

529

504475,127

4801177,540

1569

512473,358

4795272,335

2609

509550,581

4796452,585

3649

495956,041

4807245,163

530

504479,351

4801201,992

1570

512522,013

4795230,552

2610

509548,442

4796456,178

3650

495955,670

4807252,724

531

504706,895

4801593,742

1571

512547,678

4795215,109

2611

509539,577

4796471,182

3651

495551,369

4807548,119

532

504709,945

4801599,213

1572

512571,245

4795193,665

2612

509518,794

4796507,800

3652

495521,206

4807561,862

533

504824,739

4801797,578

1573

512573,835

4795191,292

2613

509496,487

4796547,874

3653

495403,736

4807602,225

534

504828,812

4801805,537

1574

512620,758

4795165,966

2614

509486,422

4796567,883

3654

495393,822

4807603,877

535

504832,766

4801810,868

1575

512658,036

4795146,029

2615

509489,879

4796569,915

3655

495386,229

4807605,022

536

504870,464

4801877,625

1576

512657,978

4795113,194

2616

509502,712

4796577,443

3656

495379,028

4807605,907

537

504928,354

4801976,053

1577

512662,325

4795101,595

2617

509440,052

4796686,141

3657

495367,483

4807607,158

538

504932,407

4801982,013

1578

512686,753

4795079,254

2618

509421,521

4796716,693

3658

495362,172

4807607,583

539

505277,726

4802570,103

1579

512715,598

4795059,458

2619

509406,109

4796741,599

3659

495351,764

4807608,244

540

505280,777

4802575,572

1580

512741,964

4795047,001

2620

509391,904

4796766,113

3660

495335,115

4807608,852

541

505330,545

4802660,581

1581

512776,139

4795043,241

2621

509379,208

4796787,441

3661

495325,693

4807608,903

542

505360,004

4802603,329

1582

512800,666

4795043,290

2622

509362,621

4796814,491

3662

495324,549

4807608,882

543

505398,422

4802541,996

1583

512836,450

4795043,499

2623

509343,961

4796845,527

3663

495314,387

4807608,707

544

505421,140

4802512,295

1584

512860,062

4795047,463

2624

509329,334

4796870,771

3664

495306,532

4807608,340

545

505451,520

4802446,539

1585

512871,907

4795052,103

2625

509312,842

4796899,757

3665

495292,770

4807607,455

546

505464,047

4802395,941

1586

512905,486

4795051,305

2626

509297,693

4796925,176

3666

495282,392

4807606,419
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547

505469,424

4802328,916

1587

512932,570

4795050,700

2627

509286,142

4796944,597

3667

495268,682

4807604,674

548

505467,833

4802264,954

1588

512960,608

4795050,555

2628

509272,247

4796968,006

3668

495255,416

4807602,699

549

505477,495

4802228,878

1589

512967,341

4795054,527

2629

509260,350

4796988,726

3669

495242,433

4807600,413

550

505482,197

4802196,845

1590

512993,424

4795055,573

2630

509247,943

4797011,036

3670

495232,088

4807598,398

551

505362,287

4802201,954

1591

513029,099

4795055,348

2631

509236,275

4797030,324

3671

495218,872

4807595,734

552

505312,287

4802199,918

1592

513060,553

4795055,797

2632

509223,270

4797052,929

3672

495208,950

4807593,637

553

505289,224

4802192,134

1593

513083,919

4795057,843

2633

509212,475

4797071,218

3673

495198,870

4807591,527

554

505282,185

4802187,701

1594

513109,296

4795060,003

2634

509196,702

4797097,666

3674

495185,035

4807588,499

555

505280,177

4802186,720

1595

513119,569

4795062,804

2635

509185,981

4797116,360

3675

495174,662

4807586,262

556

505275,151

4802183,766

1596

513127,444

4795070,843

2636

509176,028

4797133,767

3676

495161,102

4807583,363

557

505270,116

4802179,815

1597

513252,139

4795075,568

2637

509163,425

4797155,047

3677

495148,740

4807580,603

558

505267,103

4802178,344

1598

513269,662

4795076,234

2638

509147,987

4797181,322

3678

495134,319

4807577,448

559

505264,091

4802176,871

1599

513273,696

4795076,413

2639

509132,952

4797206,568

3679

495115,648

4807573,395

560

505251,977

4802163,989

1600

513298,604

4795077,736

2640

509119,894

4797229,251

3680

495099,789

4807569,943

561

505150,708

4802022,977

1601

513312,286

4795078,462

2641

509105,807

4797253,810

3681

495086,927

4807567,142

562

505029,193

4801854,663

1602

513348,796

4795080,401

2642

509091,762

4797278,025

3682

495071,630

4807563,788

563

505029,111

4801845,668

1603

513365,962

4795081,190

2643

509075,509

4797306,557

3683

495059,863

4807561,232

564

504966,329

4801758,780

1604

513366,330

4795081,207

2644

509060,831

4797331,504

3684

495045,179

4807558,031

565

504965,311

4801756,791

1605

513431,851

4795084,193

2645

509044,952

4797359,156

3685

495020,576

4807552,624

566

504953,908

4801712,912

1606

513446,553

4795083,839

2646

509029,917

4797384,223

3686

494998,330

4807547,882

567

504956,560

4801675,402

1607

513472,730

4795083,211

2647

509014,286

4797412,483

3687

494979,782

4807543,837

568

504958,420

4801660,389

1608

513521,260

4795083,757

2648

508996,951

4797442,289

3688

494966,103

4807540,838

569

504965,293

4801646,831

1609

513530,161

4795083,544

2649

508979,094

4797472,216

3689

494951,119

4807537,654

570

504975,140

4801630,746

1610

513559,649

4795082,857

2650

508963,456

4797498,859

3690

494937,165

4807534,574

571

504994,913

4801607,071

1611

513560,555

4795082,841

2651

508960,834

4797503,312

3691

494923,856

4807531,784

572

504996,210

4801605,998

1612

513560,493

4795074,041

2652

508955,549

4797511,959

3692

494920,292

4807531,083

573

504985,723

4801594,482

1613

513689,146

4795073,838

2653

508943,514

4797532,251

3693

494909,252

4807528,913

574

504924,642

4801650,107

1614

513705,919

4795072,267

2654

508930,166

4797555,608

3694

494892,581

4807525,985

575

504902,397

4801622,722

1615

513721,671

4795070,801

2655

508915,960

4797579,270

3695

494871,166

4807522,722

576

504899,165

4801625,195

1616

513732,822

4795069,799

2656

508901,892

4797603,415

3696

494854,612

4807520,699

577

504894,276

4801628,937

1617

513751,236

4795060,811

2657

508888,207

4797625,854

3697

494840,710

4807519,309

578

504889,637

4801632,487

1618

513753,585

4795060,200

2658

508872,999

4797652,641

3698

494825,732

4807518,064

579

504874,572

4801631,300

1619

513754,755

4795059,896

2659

508861,864

4797672,128

3699

494808,951

4807517,081

580

504868,142

4801626,738

1620

513757,395

4795059,210

2660

508850,638

4797691,997

3700

494799,494

4807516,743

581

504866,259

4801531,290

1621

513759,303

4795058,668

2661

508837,732

4797713,500

3701

494782,178

4807516,393

582

504927,668

4801458,847

1622

513761,210

4795058,127

2662

508824,768

4797735,480

3702

494769,129

4807516,360

583

504933,728

4801451,272

1623

513770,422

4795056,836

2663

508813,060

4797755,486

3703

494749,932

4807516,789

584

504952,577

4801428,093

1624

513782,706

4795055,114

2664

508804,083

4797771,189

3704

494732,996

4807517,625

585

504975,283

4801394,216

1625

513783,912

4795055,303

2665

508791,383

4797792,939

3705

494712,873

4807519,115

586

504979,085

4801384,453

1626

513785,260

4795060,058

2666

508778,631

4797813,269

3706

494695,099

4807520,862

587

504981,255

4801380,734

1627

513789,203

4795073,963

2667

508770,696

4797828,485

3707

494638,541

4807535,270

588

504983,228

4801379,074

1628

513807,873

4795073,234

2668

508759,614

4797847,893

3708

494503,897

4807568,504

589

504987,435

4801377,241

1629

513808,084

4795069,293

2669

508749,507

4797864,598

3709

494395,427

4807621,488

590

504992,813

4801375,167

1630

513819,527

4795067,959

2670

508738,591

4797883,333

3710

494397,544

4807627,590

591

505016,992

4801370,918

1631

513847,460

4795061,527

2671

508727,710

4797902,543

3711

494379,659

4807636,212

592

505020,714

4801370,419

1632

513853,926

4795060,038

2672

508704,648

4797897,388

3712

494344,737

4807653,046

593

505022,713

4801370,400

1633

513854,462

4795059,919

2673

508702,018

4797896,799

3713

494364,300

4807822,704

594

505019,704

4801369,429

1634

513855,334

4795059,724

2674

508688,046

4797894,148

3714

494316,331

4807824,147

595

505008,598

4801357,536

1635

513871,882

4795055,619

2675

508668,875

4797894,326

3715

494302,283

4807849,737

596

505001,491

4801345,606

1636

513877,691

4795054,173

2676

508661,549

4797900,141

3716

494302,211

4807849,858

597

504996,373

4801332,658

1637

513878,818

4795053,895

2677

508654,877

4797905,053

3717

494283,888

4807883,226

598

504992,180

4801311,704

1638

513879,658

4795053,685

2678

508649,867

4797912,112

3718

494274,006

4807891,983

599

504991,115

4801304,717

1639

513887,909

4795051,640

2679

508644,556

4797919,698

3719

494169,738

4807984,365

600

504990,079

4801300,727

1640

513902,473

4795047,977

2680

508637,276

4797933,885

3720

494132,060

4808017,752

601

504982,708

4801260,310

1641

513903,274

4795047,768

2681

508632,055

4797942,657

3721

494119,690

4808028,714
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602

504977,483

4801235,868

1642

513913,391

4795045,229

2682

508626,657

4797953,547

3722

494107,655

4808039,378

603

504977,400

4801226,872

1643

513918,599

4795043,833

2683

508622,769

4797962,829

3723

494095,927

4808049,770

604

504975,281

4801213,896

1644

513925,464

4795041,985

2684

508619,456

4797971,973

3724

494073,301

4808069,818

605

504974,170

4801201,911

1645

513926,233

4795041,783

2685

508615,524

4797981,757

3725

494064,765

4808077,383

606

504971,028

4801186,446

1646

513931,434

4795040,388

2686

508611,999

4797991,528

3726

494065,655

4808091,241

607

504969,992

4801182,457

1647

513941,065

4795038,256

2687

508608,745

4798000,250

3727

494065,673

4808091,393

608

504967,942

4801176,978

1648

513945,761

4795037,009

2688

508604,330

4798011,912

3728

494088,933

4808138,628

609

504965,896

4801171,998

1649

513949,640

4795035,972

2689

508598,712

4798030,871

3729

494085,387

4808139,821

610

504964,536

4801171,165

1650

513952,594

4795035,193

2690

508591,648

4798043,103

3730

494079,990

4808141,120

611

504928,537

4801176,800

1651

513962,289

4795032,607

2691

508577,778

4798066,785

3731

494060,489

4808147,128

612

504890,951

4801182,595

1652

513967,133

4795031,405

2692

508566,460

4798085,899

3732

494040,179

4808154,383

613

504689,850

4801252,208

1653

513973,992

4795029,706

2693

508552,637

4798110,409

3733

494026,094

4808161,171

614

504677,668

4801248,945

1654

513977,212

4795028,899

2694

508537,604

4798136,679

3734

494018,213

4808164,163

615

504402,324

4800521,334

1655

513992,113

4795025,713

2695

508528,166

4798153,081

3735

494016,159

4808166,680

616

504390,470

4800489,434

1656

513998,879

4795024,102

2696

508520,391

4798166,867

3736

494017,857

4808170,824

617

504392,736

4800484,055

1657

514005,731

4795022,458

2697

508507,818

4798187,288

3737

494022,936

4808179,514

618

504397,637

4800473,514

1658

514007,093

4795022,129

2698

508494,404

4798209,498

3738

494026,754

4808188,215

619

504401,478

4800456,484

1659

514022,746

4795019,094

2699

508478,515

4798234,300

3739

494037,341

4808207,670

620

504409,322

4800439,918

1660

514034,597

4795016,159

2700

508461,622

4798261,337

3740

494039,889

4808213,055

621

504421,131

4800419,816

1661

514041,432

4795014,452

2701

508445,004

4798288,395

3741

494039,490

4808215,138

622

504430,910

4800409,023

1662

514041,736

4795014,368

2702

508432,150

4798309,546

3742

494039,525

4808218,887

623

504438,943

4800400,158

1663

514045,632

4795013,417

2703

508422,548

4798325,051

3743

494037,859

4808263,834

624

504441,914

4800397,131

1664

514062,747

4795009,575

2704

508410,283

4798344,055

3744

494034,817

4808294,652

625

504463,248

4800374,455

1665

514081,856

4795004,933

2705

508398,773

4798362,015

3745

494026,954

4808401,046

626

504464,682

4800372,929

1666

514082,455

4795004,797

2706

508387,206

4798381,311

3746

494017,474

4808400,705

627

504493,374

4800344,019

1667

514086,841

4795003,759

2707

508378,852

4798394,227

3747

493991,994

4808404,948

628

504510,240

4800327,025

1668

514100,470

4795000,588

2708

508367,357

4798412,749

3748

493921,457

4808416,687

629

504521,540

4800315,657

1669

514117,207

4794996,613

2709

508358,002

4798428,118

3749

493884,096

4808379,776

630

504548,080

4800288,959

1670

514135,003

4794992,775

2710

508350,177

4798441,687

3750

493841,737

4808337,934

631

504549,856

4800287,173

1671

514148,504

4794989,036

2711

508340,019

4798458,743

3751

493826,119

4808322,503

632

504578,622

4800262,915

1672

514151,815

4794988,127

2712

508329,482

4798476,295

3752

493814,274

4808311,706

633

504588,347

4800256,524

1673

514168,659

4794984,438

2713

508320,517

4798490,740

3753

493760,992

4808263,127

634

504628,096

4800230,405

1674

514183,955

4794980,184

2714

508310,589

4798503,882

3754

493755,273

4808259,561

635

504644,198

4800219,824

1675

514197,001

4794976,313

2715

508302,469

4798515,992

3755

493751,194

4808261,848

636

504668,434

4800212,049

1676

514206,315

4794973,484

2716

508294,378

4798525,212

3756

493743,486

4808264,689

637

504709,979

4800198,723

1677

514210,464

4794972,223

2717

508285,401

4798536,681

3757

493735,194

4808265,315

638

504727,920

4800193,059

1678

514227,049

4794966,649

2718

508277,692

4798545,077

3758

493723,583

4808264,874

639

504758,818

4800183,276

1679

514243,842

4794960,908

2719

508271,204

4798551,978

3759

493714,166

4808262,751

640

504874,470

4800150,218

1680

514262,043

4794957,062

2720

508264,986

4798557,628

3760

493704,714

4808256,761

641

505020,749

4800618,193

1681

514276,566

4794952,377

2721

508256,243

4798566,557

3761

493704,865

4808272,988

642

505026,816

4800625,633

1682

514292,650

4794949,007

2722

508247,799

4798574,758

3762

493705,320

4808322,251

643

505032,869

4800631,575

1683

514309,737

4794943,955

2723

508240,222

4798582,145

3763

493705,440

4808335,245

644

505037,913

4800636,527

1684

514322,296

4794940,436

2724

508232,404

4798588,933

3764

493662,921

4808341,167

645

505055,923

4800638,360

1685

514326,634

4794939,227

2725

508218,905

4798601,101

3765

493663,015

4808351,403

646

505077,908

4800637,656

1686

514327,170

4794939,076

2726

508202,018

4798615,276

3766

493613,507

4808348,541

647

505109,807

4800627,864

1687

514343,559

4794934,358

2727

508187,558

4798627,319

3767

493611,297

4808348,562

648

505118,779

4800625,283

1688

514362,920

4794930,726

2728

508169,969

4798641,548

3768

493612,959

4808374,189

649

505143,819

4800617,499

1689

514373,042

4794928,493

2729

508151,059

4798656,389

3769

493615,168

4808408,224

650

505225,135

4800592,222

1690

514377,445

4794927,524

2730

508132,623

4798670,242

3770

493555,615

4808412,085

651

505256,333

4800582,524

1691

514380,223

4794926,913

2731

508113,933

4798685,964

3771

493512,728

4808369,725

652

505402,777

4800528,189

1692

514392,674

4794923,005

2732

508097,013

4798699,951

3772

493517,136

4808437,750

653

505407,025

4800555,139

1693

514405,284

4794918,798

2733

508078,014

4798715,349

3773

493501,251

4808438,780

654

505408,126

4800566,125

1694

514420,871

4794913,328

2734

508049,531

4798738,010

3774

493352,525

4808448,420

655

505410,069

4800560,110

1695

514421,935

4794912,974

2735

508036,526

4798744,479

3775

493313,704

4808410,073

656

505413,878

4800539,581

1696

514438,165

4794907,640

2736

508024,792

4798750,782

3776

493308,865

4808399,821
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505414,734

4800524,080

1697

514455,653

4794902,792

2737

508007,557

4798760,187

3777

493268,729

4808314,814

658

505414,702

4800520,581

1698

514469,754

4794899,465

2738

507999,789

4798766,328

3778

493086,109

4808304,267

659

505420,001

4800445,059

1699

514483,027

4794895,215

2739

507992,771

4798771,766

3779

493060,698

4808290,078

660

505422,735

4800416,545

1700

514498,896

4794891,537

2740

507986,824

4798777,288

3780

493005,318

4808279,534

661

505425,521

4800393,527

1701

514514,965

4794888,135

2741

507980,352

4798782,595

3781

492967,693

4808275,463

662

505427,243

4800363,523

1702

514530,112

4794885,188

2742

507973,482

4798788,728

3782

492903,601

4808280,474

663

505434,462

4800279,486

1703

514543,717

4794883,314

2743

507966,675

4798795,015

3783

492850,699

4808298,658

664

505441,399

4800272,924

1704

514556,075

4794880,354

2744

507953,180

4798804,207

3784

492806,705

4808323,386

665

505442,394

4800272,415

1705

514570,793

4794876,992

2745

507942,211

4798812,273

3785

492762,728

4808350,323

666

505460,271

4800259,754

1706

514584,026

4794874,454

2746

507923,021

4798825,572

3786

492676,701

4808392,564

667

505473,191

4800251,637

1707

514587,839

4794873,659

2747

507906,446

4798836,167

3787

492669,646

4808394,768

668

505481,071

4800239,070

1708

514591,287

4794872,935

2748

507891,983

4798847,219

3788

492601,280

4808433,586

669

505489,965

4800227,991

1709

514595,387

4794872,073

2749

507880,237

4798855,597

3789

492538,140

4808467,338

670

505501,877

4800218,883

1710

514596,627

4794871,918

2750

507864,675

4798866,823

3790

492539,434

4808460,489

671

505520,771

4800208,213

1711

514606,064

4794870,704

2751

507850,299

4798877,101

3791

492562,804

4808337,178

672

505553,590

4800189,916

1712

514618,379

4794868,814

2752

507831,920

4798889,564

3792

492439,120

4808296,467

673

505572,410

4800171,248

1713

514633,016

4794867,032

2753

507813,001

4798903,398

3793

492417,939

4808263,684

674

505605,260

4800156,450

1714

514646,283

4794867,234

2754

507797,412

4798914,288

3794

492415,312

4808259,620

675

505630,167

4800147,222

1715

514656,231

4794868,019

2755

507778,951

4798928,672

3795

492398,769

4808234,025

676

505668,015

4800132,378

1716

514657,358

4794868,109

2756

507757,211

4798944,961

3796

492394,367

4808227,215

677

505694,924

4800123,632

1717

514659,953

4794868,671

2757

507737,897

4798959,252

3797

492472,501

4808196,635

678

505723,028

4800108,394

1718

514667,762

4794870,385

2758

507725,268

4798969,366

3798

492530,213

4808174,048

679

505727,747

4800105,834

1719

514675,081

4794874,347

2759

507712,656

4798978,721

3799

492601,068

4808110,561

680

505771,580

4800089,434

1720

514679,045

4794879,877

2760

507688,141

4798996,215

3800

492670,004

4808048,799

681

505798,461

4800077,689

1721

514683,594

4794886,670

2761

507666,148

4799013,006

3801

492757,594

4807905,816

682

505822,334

4800064,973

1722

514688,028

4794893,973

2762

507647,152

4799026,225

3802

492765,938

4807892,194

683

505828,300

4800061,420

1723

514689,934

4794897,102

2763

507626,974

4799041,624

3803

492769,466

4807886,438

684

505831,280

4800059,393

1724

514693,434

4794902,883

2764

507604,334

4799057,742

3804

492845,589

4807794,766

685

505839,225

4800053,821

1725

514694,926

4794904,645

2765

507565,615

4799089,035

3805

492849,547

4807790,231

686

505844,103

4800040,781

1726

514696,058

4794905,968

2766

507541,816

4799104,788

3806

492883,157

4807749,436

687

505846,042

4800034,265

1727

514701,205

4794912,118

2767

507515,546

4799123,556

3807

492918,743

4807706,122

688

505853,858

4800014,700

1728

514708,957

4794921,587

2768

507485,660

4799144,754

3808

492919,719

4807703,613

689

505853,853

4800014,200

1729

514718,309

4794929,639

2769

507460,070

4799163,555

3809

492962,146

4807643,242

690

505867,657

4799993,580

1730

514727,036

4794936,428

2770

507435,114

4799180,014

3810

492943,400

4807561,945

691

505885,217

4799975,287

1731

514736,749

4794942,832

2771

507407,690

4799200,651

3811

492937,662

4807482,027

692

505889,439

4799970,887

1732

514740,986

4794945,701

2772

507383,256

4799218,496

3812

492905,710

4807377,861

693

505924,326

4799960,068

1733

514743,683

4794947,521

2773

507360,943

4799234,486

3813

492893,688

4807374,973

694

505950,531

4799957,524

1734

514752,371

4794952,545

2774

507336,574

4799251,854

3814

492893,757

4807382,470

695

505981,254

4799954,542

1735

514755,283

4794954,228

2775

507309,910

4799271,156

3815

492889,810

4807388,004

696

506004,217

4799951,331

1736

514766,905

4794959,075

2776

507285,991

4799288,293

3816

492873,086

4807417,148

697

506010,204

4799950,276

1737

514777,595

4794964,173

2777

507260,437

4799307,507

3817

492859,563

4807468,255

698

506025,179

4799948,138

1738

514790,521

4794967,701

2778

507236,072

4799325,351

3818

492866,953

4807510,671

699

506044,170

4799947,963

1739

514805,894

4794971,311

2779

507210,656

4799344,345

3819

492855,958

4807510,773

700

506052,172

4799948,388

1740

514818,498

4794974,235

2780

507185,944

4799362,755

3820

492860,302

4807548,219

701

506092,168

4799949,517

1741

514831,403

4794976,116

2781

507162,643

4799379,887

3821

492859,502

4807569,719

702

506151,192

4799954,469

1742

514843,155

4794976,383

2782

507135,513

4799398,521

3822

492857,605

4807580,733

703

506156,194

4799954,922

1743

514856,622

4794976,480

2783

507107,921

4799419,543

3823

492858,604

4807580,723

704

506167,203

4799956,320

1744

514872,668

4794975,306

2784

507080,404

4799439,454

3824

492866,615

4807582,148

705

506220,235

4799961,827

1745

514888,538

4794973,970

2785

507060,801

4799454,521

3825

492871,645

4807585,601

706

506262,244

4799965,544

1746

514891,861

4794973,631

2786

507038,644

4799470,392

3826

492875,694

4807591,062

707

506266,255

4799965,900

1747

514903,142

4794972,478

2787

507021,352

4799482,969

3827

492877,776

4807600,039

708

506341,259

4799969,204

1748

514916,252

4794969,160

2788

507002,663

4799496,474

3828

492874,856

4807608,563

709

506345,262

4799969,667

1749

514928,842

4794965,172

2789

506977,424

4799515,154

3829

492861,144

4807639,178

710

506391,259

4799971,240

1750

514940,467

4794960,467

2790

506952,708

4799533,048

3830

492860,163

4807641,187

711

506396,252

4799970,694

1751

514952,235

4794955,487

2791

506930,517

4799549,489

3831

492854,281

4807653,737
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712

506397,252

4799970,685

1752

514963,349

4794947,964

2792

506904,687

4799568,534

3832

492846,238

4807665,593

713

506431,204

4799966,872

1753

514973,505

4794941,456

2793

506879,472

4799586,573

3833

492845,151

4807671,285

714

506459,086

4799955,118

1754

514983,446

4794935,594

2794

506853,388

4799605,129

3834

492838,469

4807673,376

715

506496,874

4799933,776

1755

514988,673

4794934,814

2795

506830,887

4799621,854

3835

492838,460

4807672,377

716

506570,466

4799892,610

1756

514988,436

4794928,960

2796

506806,088

4799640,061

3836

492835,452

4807671,404

717

506695,563

4799799,985

1757

514996,550

4794928,911

2797

506781,742

4799657,436

3837

492831,454

4807671,442

718

506699,543

4799797,447

1758

515006,638

4794927,794

2798

506759,785

4799673,001

3838

492825,489

4807674,996

719

506699,808

4799798,197

1759

515019,995

4794924,285

2799

506747,845

4799682,297

3839

492819,523

4807678,550

720

506700,232

4799799,371

1760

515034,719

4794917,323

2800

506738,486

4799688,779

3840

492816,516

4807677,577

721

506700,691

4799800,640

1761

515056,354

4794906,731

2801

506729,113

4799693,715

3841

492816,488

4807674,580

722

506701,920

4799804,031

1762

515083,506

4794892,698

2802

506719,261

4799695,024

3842

492816,432

4807668,582

723

506702,250

4799804,971

1763

515111,047

4794879,947

2803

506709,241

4799694,899

3843

492815,373

4807662,094

724

506716,979

4799845,770

1764

515140,375

4794866,720

2804

506699,152

4799695,047

3844

492814,364

4807661,104

725

506718,238

4799889,451

1765

515168,716

4794852,361

2805

506688,954

4799695,141

3845

492809,389

4807663,649

726

506723,200

4799882,576

1766

515195,514

4794837,820

2806

506681,227

4799697,376

3846

492806,395

4807664,177

727

506728,224

4799873,494

1767

515225,568

4794820,939

2807

506675,437

4799702,084

3847

492801,398

4807664,222

728

506732,488

4799859,186

1768

515250,034

4794808,790

2808

506670,700

4799709,274

3848

492797,418

4807666,259

729

506733,255

4799854,283

1769

515268,084

4794799,512

2809

506668,158

4799718,083

3849

492795,447

4807669,276

730

506733,449

4799846,580

1770

515280,817

4794792,952

2810

506667,393

4799727,454

3850

492794,498

4807674,782

731

506732,500

4799837,647

1771

515305,089

4794781,781

2811

506666,323

4799738,367

3851

492792,541

4807679,299

732

506730,894

4799829,595

1772

515331,956

4794768,855

2812

506662,876

4799744,102

3852

492787,575

4807682,844

733

506728,799

4799821,695

1773

515355,586

4794756,221

2813

506659,016

4799739,851

3853

492782,614

4807686,888

734

506725,507

4799813,704

1774

515379,059

4794743,565

2814

506630,231

4799761,604

3854

492779,639

4807689,414

735

506721,276

4799802,100

1775

515398,773

4794733,007

2815

506610,480

4799787,777

3855

492777,690

4807694,930

736

506716,249

4799791,408

1776

515417,701

4794723,417

2816

506596,676

4799793,821

3856

492776,723

4807698,439

737

506717,349

4799784,533

1777

515443,513

4794710,954

2817

506569,661

4799805,649

3857

492775,742

4807700,447

738

506743,804

4799763,843

1778

515465,655

4794700,323

2818

506536,867

4799829,276

3858

492772,758

4807701,974

739

506775,816

4799739,414

1779

515488,994

4794687,599

2819

506523,982

4799838,560

3859

492769,736

4807699,503

740

506798,691

4799722,623

1780

515514,103

4794674,220

2820

506491,210

4799861,854

3860

492767,718

4807697,522

741

506817,421

4799708,463

1781

515538,875

4794662,143

2821

506481,347

4799866,900

3861

492761,720

4807697,577

742

506834,143

4799696,016

1782

515562,204

4794651,060

2822

506478,276

4799868,472

3862

492755,719

4807697,133

743

506845,656

4799687,810

1783

515583,427

4794642,264

2823

506466,341

4799875,080

3863

492750,698

4807694,680

744

506864,159

4799675,370

1784

515604,515

4794633,908

2824

506433,454

4799885,881

3864

492746,666

4807691,220

745

506873,357

4799668,319

1785

515627,841

4794624,794

2825

506427,480

4799888,435

3865

492741,628

4807686,767

746

506881,621

4799662,581

1786

515649,861

4794618,311

2826

506407,590

4799899,615

3866

492737,597

4807683,306

747

506889,003

4799657,740

1787

515678,622

4794610,897

2827

506390,630

4799903,271

3867

492732,586

4807681,853

748

506896,477

4799652,720

1788

515703,169

4794604,612

2828

506389,607

4799900,781

3868

492728,587

4807681,890

749

506905,883

4799646,268

1789

515729,423

4794598,125

2829

506379,492

4799887,880

3869

492724,576

4807680,428

750

506913,450

4799641,121

1790

515756,583

4794591,176

2830

506370,413

4799878,967

3870

492725,533

4807675,920

751

506921,401

4799636,175

1791

515784,718

4794584,242

2831

506367,354

4799872,498

3871

492727,490

4807671,403

752

506928,678

4799631,812

1792

515812,290

4794577,590

2832

506357,136

4799848,601

3872

492729,434

4807665,387

753

506932,831

4799629,049

1793

515839,107

4794571,180

2833

506345,841

4799816,217

3873

492729,375

4807658,891

754

506935,035

4799627,583

1794

515878,281

4794561,285

2834

506343,721

4799803,242

3874

492729,337

4807654,893

755

506940,494

4799623,385

1795

515910,933

4794553,075

2835

506342,690

4799799,752

3875

492730,286

4807649,386

756

506946,275

4799619,365

1796

515953,607

4794541,813

2836

506338,483

4799777,299

3876

492730,250

4807645,387

757

506951,968

4799615,134

1797

515991,327

4794531,843

2837

506334,221

4799748,850

3877

492731,197

4807639,881

758

506956,822

4799610,591

1798

516031,274

4794520,981

2838

506308,895

4799712,597

3878

492733,155

4807635,364

759

506963,760

4799604,841

1799

516059,887

4794513,639

2839

506297,640

4799684,711

3879

492735,140

4807633,846

760

506969,044

4799600,363

1800

516066,355

4794513,228

2840

506281,393

4799657,372

3880

492737,130

4807632,828

761

506974,644

4799595,290

1801

516066,883

4794513,102

2841

506272,175

4799633,466

3881

492741,119

4807631,792

762

506980,318

4799590,716

1802

516117,043

4794500,740

2842

506240,824

4799594,270

3882

492743,123

4807632,273

763

506986,623

4799585,933

1803

516384,929

4794434,797

2843

506234,739

4799584,831

3883

492744,559

4807632,197

764

506993,251

4799581,553

1804

516404,729

4794429,916

2844

506228,723

4799582,887

3884

492750,299

4807624,584

765

506999,877

4799576,845

1805

516404,760

4794427,705

2845

506212,753

4799585,534

3885

492753,820

4807620,241

766

507005,879

4799572,189

1806

516423,980

4794425,444

2846

506195,816

4799591,688

3886

492752,854

4807618,772
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767

507011,892

4799567,994

1807

516546,876

4794387,874

2847

506127,897

4799597,815

3887

492747,968

4807615,734

768

507020,201

4799561,990

1808

516582,462

4794374,104

2848

506049,970

4799602,535

3888

492743,906

4807608,774

769

507028,859

4799555,670

1809

516850,320

4794306,897

2849

506017,915

4799595,334

3889

492741,883

4807606,294

770

507034,707

4799550,470

1810

516902,845

4794287,331

2850

506017,911

4799594,834

3890

492738,862

4807603,823

771

507044,141

4799543,767

1811

516905,865

4794286,209

2851

506014,069

4799580,755

3891

492735,845

4807601,851

772

507061,265

4799531,645

1812

516969,928

4794265,991

2852

506011,634

4799571,831

3892

492731,828

4807599,889

773

507074,149

4799522,224

1813

517140,086

4794189,411

2853

505988,938

4799488,641

3893

492729,814

4807598,408

774

507089,811

4799510,731

1814

517235,395

4794148,214

2854

506029,730

4799467,771

3894

492723,817

4807598,464

775

507104,329

4799500,561

1815

517326,463

4794093,429

2855

506031,714

4799466,253

3895

492712,809

4807597,067

776

507117,609

4799490,973

1816

517376,793

4794115,025

2856

506034,579

4799451,732

3896

492704,812

4807597,141

777

507132,328

4799480,576

1817

517430,905

4794042,351

2857

506030,406

4799432,778

3897

492697,820

4807597,705

778

507146,758

4799469,321

1818

517464,582

4794008,853

2858

506022,192

4799409,362

3898

492695,830

4807598,723

779

507155,820

4799462,911

1819

517524,718

4793971,910

2859

506021,178

4799407,872

3899

492687,893

4807605,294

780

507157,908

4799461,440

1820

517755,222

4793830,524

2860

505999,863

4799373,082

3900

492678,948

4807610,875

781

507172,201

4799451,592

1821

517760,788

4793826,974

2861

505959,493

4799331,471

3901

492669,966

4807612,457

782

507187,520

4799440,985

1822

517799,535

4793801,222

2862

505862,000

4799382,355

3902

492648,975

4807612,652

783

507202,685

4799430,708

1823

517803,907

4793798,385

2863

505900,593

4799447,974

3903

492639,960

4807610,735

784

507218,081

4799420,171

1824

517864,114

4793758,343

2864

505912,681

4799457,859

3904

492636,906

4807604,766

785

507233,519

4799408,961

1825

517937,357

4793712,478

2865

505929,802

4799471,695

3905

492635,852

4807598,777

786

507254,143

4799396,127

1826

518001,416

4793667,400

2866

505949,039

4799498,007

3906

492635,829

4807596,278

787

507270,153

4799385,210

1827

518039,875

4793631,557

2867

505949,159

4799511,001

3907

492628,832

4807596,344

788

507285,798

4799375,395

1828

518064,156

4793608,840

2868

505945,323

4799528,530

3908

492605,842

4807596,556

789

507291,596

4799371,547

1829

518129,833

4793533,560

2869

505926,535

4799550,696

3909

492587,855

4807597,222

790

507303,899

4799363,365

1830

518142,732

4793515,681

2870

505906,650

4799562,376

3910

492574,861

4807597,342

791

507317,332

4799354,877

1831

518170,197

4793477,608

2871

505881,703

4799567,105

3911

492560,871

4807597,972

792

507330,379

4799347,041

1832

518211,264

4793407,277

2872

505834,845

4799580,534

3912

492551,564

4807594,302

793

507338,165

4799341,923

1833

518218,907

4793394,188

2873

505832,966

4799593,547

3913

492539,802

4807589,670

794

507362,108

4799328,332

1834

518241,130

4793351,767

2874

505838,172

4799615,990

3914

492526,678

4807575,796

795

507379,622

4799317,791

1835

518260,852

4793314,125

2875

505843,364

4799636,935

3915

492520,496

4807555,861

796

507395,455

4799308,061

1836

518265,073

4793306,089

2876

505853,595

4799662,330

3916

492523,329

4807537,841

797

507407,794

4799300,426

1837

518357,602

4793129,097

2877

505857,709

4799674,788

3917

492527,165

4807520,312

798

507416,248

4799295,748

1838

518376,350

4793091,636

2878

505858,811

4799685,774

3918

492539,011

4807504,208

799

507423,398

4799291,114

1839

518386,751

4793073,015

2879

505853,905

4799695,816

3919

492552,913

4807494,083

800

507430,358

4799287,152

1840

518453,994

4792947,688

2880

505846,968

4799702,377

3920

492562,880

4807490,992

801

507436,598

4799282,901

1841

518507,035

4792861,401

2881

505843,007

4799706,412

3921

492564,876

4807490,473

802

507443,323

4799278,847

1842

518532,931

4792807,437

2882

505835,053

4799710,984

3922

492586,860

4807489,770

803

507449,582

4799274,986

1843

518573,878

4792708,906

2883

505829,074

4799713,039

3923

492614,853

4807490,012

804

507456,282

4799270,597

1844

518599,384

4792624,506

2884

505806,210

4799726,746

3924

492626,871

4807492,400

805

507464,932

4799265,183

1845

518611,247

4792535,202

2885

505796,269

4799732,836

3925

492645,876

4807493,723

806

507473,626

4799257,903

1846

518615,421

4792495,185

2886

505800,674

4799776,779

3926

492663,882

4807495,055

807

507484,427

4799249,485

1847

518617,630

4792474,075

2887

505795,139

4799789,070

3927

492663,835

4807490,059

808

507488,939

4799245,906

1848

518568,079

4792463,215

2888

505791,859

4799796,354

3928

492663,803

4807486,560

809

507490,598

4799244,594

1849

518562,287

4792524,207

2889

505766,190

4799831,078

3929

492662,762

4807482,071

810

507498,093

4799238,395

1850

518560,730

4792540,645

2890

505716,689

4799883,018

3930

492655,775

4807483,136

811

507507,568

4799231,879

1851

518560,468

4792543,498

2891

505713,713

4799885,545

3931

492644,123

4807483,242

812

507517,383

4799225,869

1852

518560,033

4792546,383

2892

505702,875

4799902,639

3932

492642,780

4807483,255

813

507525,747

4799219,872

1853

518552,601

4792596,340

2893

505703,069

4799923,629

3933

492630,758

4807480,368

814

507535,694

4799211,915

1854

518551,762

4792601,948

2894

505707,105

4799927,591

3934

492623,715

4807475,435

815

507542,229

4799208,473

1855

518530,686

4792667,088

2895

505739,998

4799917,290

3935

492624,627

4807465,929

816

507551,230

4799208,890

1856

518526,169

4792681,054

2896

505761,742

4799890,598

3936

492628,486

4807450,900

817

507558,103

4799209,756

1857

518513,311

4792719,433

2897

505844,785

4799790,365

3937

492627,431

4807444,911

818

507560,042

4799210,003

1858

518502,976

4792750,291

2898

505904,095

4799718,343

3938

492623,424

4807443,948

819

507553,406

4799203,480

1859

518499,252

4792758,088

2899

505917,941

4799702,220

3939

492608,435

4807444,588

820

507574,927

4799182,204

1860

518486,137

4792785,648

2900

505920,306

4799699,484

3940

492593,465

4807447,225

821

507585,469

4799180,325

1861

518485,417

4792787,159

2901

505928,821

4799689,624

3941

492564,556

4807455,989
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822

507596,439

4799178,427

1862

518476,217

4792806,463

2902

505938,723

4799679,536

3942

492562,626

4807463,504

823

507605,487

4799176,391

1863

518469,254

4792821,077

2903

505984,652

4799673,613

3943

492562,737

4807475,498

824

507614,755

4799173,557

1864

518463,769

4792830,929

2904

505988,646

4799673,076

3944

492562,797

4807481,518

825

507623,837

4799169,373

1865

518448,498

4792858,404

2905

505991,640

4799672,549

3945

492562,848

4807487,493

826

507634,492

4799161,987

1866

518445,555

4792863,687

2906

505992,639

4799672,540

3946

492557,860

4807488,540

827

507647,606

4799154,619

1867

518428,747

4792893,910

2907

506007,618

4799670,901

3947

492531,703

4807493,695

828

507659,858

4799147,742

1868

518427,142

4792896,799

2908

506043,547

4799664,571

3948

492527,970

4807499,312

829

507672,380

4799139,574

1869

518409,490

4792928,529

2909

506068,536

4799664,340

3949

492506,216

4807525,004

830

507685,569

4799131,010

1870

518407,854

4792931,474

2910

506081,525

4799663,720

3950

492473,138

4807515,314

831

507698,820

4799123,968

1871

518391,400

4792961,052

2911

506131,497

4799662,758

3951

492462,157

4807516,914

832

507709,046

4799117,626

1872

518385,424

4792971,807

2912

506177,477

4799662,332

3952

492453,346

4807536,989

833

507711,813

4799115,289

1873

518372,126

4792995,719

2913

506178,476

4799662,323

3953

492417,403

4807541,820

834

507719,376

4799111,524

1874

518364,038

4793010,257

2914

506191,471

4799662,202

3954

492415,409

4807542,338

835

507724,143

4799108,435

1875

518351,393

4793032,991

2915

506193,470

4799662,185

3955

492412,498

4807551,862

836

507733,783

4799113,859

1876

518350,717

4793034,222

2916

506194,483

4799663,674

3956

492406,963

4807601,895

837

507739,101

4799112,076

1877

518338,865

4793055,527

2917

506217,756

4799693,948

3957

492403,988

4807604,421

838

507744,386

4799107,709

1878

518331,659

4793068,488

2918

506276,446

4799770,876

3958

492392,003

4807605,532

839

507749,532

4799101,694

1879

518328,295

4793074,517

2919

506282,522

4799779,317

3959

492380,026

4807607,642

840

507754,259

4799095,153

1880

518320,813

4793087,973

2920

506288,556

4799783,259

3960

492375,177

4807623,681

841

507759,315

4799090,428

1881

518315,903

4793096,757

2921

506294,596

4799787,702

3961

492369,396

4807647,225

842

507762,892

4799087,006

1882

518305,387

4793115,543

2922

506305,674

4799796,596

3962

492366,509

4807659,248

843

507766,945

4799080,298

1883

518295,668

4793132,900

2923

506313,721

4799802,019

3963

492377,550

4807664,144

844

507770,466

4799076,791

1884

518284,052

4793153,641

2924

506323,855

4799816,921

3964

492383,589

4807668,587

845

507828,196

4799038,161

1885

518273,342

4793172,780

2925

506324,891

4799820,910

3965

492378,767

4807687,624

846

507855,891

4799018,060

1886

518264,874

4793190,071

2926

506329,042

4799837,365

3966

492378,100

4807723,618

847

507863,548

4799012,500

1887

518251,253

4793217,858

2927

506345,294

4799865,205

3967

492380,358

4807751,586

848

507866,791

4799007,635

1888

518243,197

4793234,240

2928

506346,298

4799865,695

3968

492393,379

4807754,465

849

507876,125

4798993,593

1889

518242,139

4793236,390

2929

506358,525

4799890,573

3969

492404,509

4807768,857

850

507886,677

4798979,290

1890

518226,155

4793267,815

2930

506365,656

4799905,002

3970

492409,595

4807778,306

851

507898,460

4798964,763

1891

518218,378

4793283,101

2931

506366,669

4799906,491

3971

492428,757

4807796,623

852

507908,241

4798952,444

1892

518204,594

4793310,219

2932

506335,683

4799906,778

3972

492431,751

4807796,095

853

507910,100

4798950,091

1893

518200,819

4793316,571

2933

506278,681

4799904,307

3973

492439,739

4807795,021

854

507915,685

4798942,448

1894

518192,753

4793330,134

2934

506222,622

4799895,829

3974

492452,673

4807788,404

855

507916,956

4798940,711

1895

518174,666

4793360,548

2935

506214,622

4799895,403

3975

492463,649

4807786,304

856

507923,463

4798932,388

1896

518147,490

4793406,228

2936

506158,591

4799889,924

3976

492468,754

4807797,752

857

507930,266

4798925,695

1897

518143,330

4793413,225

2937

506064,597

4799886,795

3977

492455,898

4807812,865

858

507936,721

4798918,497

1898

518121,025

4793451,168

2938

506050,598

4799886,425

3978

492448,081

4807832,431

859

507943,262

4798911,439

1899

518105,602

4793477,403

2939

506035,605

4799886,564

3979

492440,233

4807848,497

860

507949,691

4798904,061

1900

518093,440

4793492,299

2940

506016,627

4799888,239

3980

492432,269

4807852,070

861

507956,888

4798896,903

1901

518072,460

4793518,015

2941

505974,679

4799892,126

3981

492419,377

4807863,185

862

507963,084

4798890,544

1902

518062,281

4793530,293

2942

505959,699

4799893,764

3982

492419,478

4807874,180

863

507969,464

4798883,667

1903

518048,347

4793547,087

2943

505886,788

4799900,436

3983

492423,551

4807882,140

864

507974,391

4798878,475

1904

518030,108

4793566,078

2944

505872,835

4799905,064

3984

492428,682

4807896,587

865

507976,495

4798876,253

1905

517994,357

4793603,317

2945

505851,910

4799912,255

3985

492422,735

4807902,140

866

507978,627

4798874,655

1906

517974,965

4793623,513

2946

505838,962

4799917,373

3986

492422,462

4807902,904

867

507987,081

4798868,291

1907

517955,590

4793636,164

2947

505830,044

4799925,952

3987

492415,915

4807921,196

868

508000,316

4798857,852

1908

517906,739

4793668,074

2948

505819,092

4799930,553

3988

492414,050

4807935,709

869

508009,007

4798851,820

1909

517853,565

4793702,804

2949

505804,153

4799936,688

3989

492414,992

4807947,719

870

508014,903

4798846,783

1910

517850,304

4793704,944

2950

505764,319

4799953,052

3990

492415,183

4807950,193

871

508022,608

4798842,213

1911

517799,941

4793737,843

2951

505741,413

4799962,260

3991

492417,219

4807954,173

872

508029,368

4798837,622

1912

517796,509

4793740,086

2952

505732,450

4799965,842

3992

492412,253

4807957,717

873

508038,308

4798831,579

1913

517766,538

4793759,660

2953

505664,730

4799993,458

3993

492403,346

4807967,296

874

508038,569

4798825,694

1914

517758,247

4793765,079

2954

505663,731

4799993,468

3994

492396,593

4807993,849

875

508038,592

4798825,150

1915

517732,971

4793780,589

2955

505660,722

4799992,496

3995

492391,846

4808020,883

876

508036,032

4798818,637

1916

517729,197

4793782,897

2956

505625,752

4799994,319

3996

492389,051

4808042,901
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877

508043,958

4798813,449

1917

517655,020

4793828,419

2957

505617,765

4799995,393

3997

492387,245

4808063,910

878

508046,252

4798818,261

1918

517650,843

4793830,980

2958

505601,782

4799996,540

3998

492382,438

4808084,447

879

508047,082

4798821,854

1919

517597,027

4793864,006

2959

505595,798

4799998,095

3999

492375,805

4808123,994

880

508046,913

4798826,361

1920

517573,692

4793878,323

2960

505547,889

4800006,036

4000

492371,076

4808153,027

881

508051,202

4798823,237

1921

517558,084

4793887,897

2961

505536,927

4800009,635

4001

492372,232

4808170,010

882

508062,194

4798815,084

1922

517549,457

4793893,194

2962

505510,008

4800017,382

4002

492366,374

4808185,059

883

508083,644

4798799,570

1923

517526,673

4793907,173

2963

505508,019

4800018,400

4003

492360,571

4808206,106

884

508096,697

4798789,781

1924

517497,653

4793924,982

2964

505504,062

4800022,935

4004

492359,691

4808219,109

885

508110,514

4798779,040

1925

517474,519

4793939,177

2965

505502,123

4800029,451

4005

492359,018

4808233,243

886

508122,551

4798770,041

1926

517469,812

4793941,969

2966

505501,184

4800035,957

4006

492358,857

4808236,611

887

508136,175

4798759,567

1927

517427,715

4793966,889

2967

505501,206

4800038,456

4007

492335,928

4808243,820

888

508144,492

4798753,492

1928

517381,517

4793994,237

2968

505500,253

4800043,463

4008

492333,902

4808240,840

889

508150,030

4798749,442

1929

517274,394

4794057,651

2969

505494,436

4800063,010

4009

492324,943

4808244,921

890

508161,924

4798740,968

1930

517264,951

4794063,490

2970

505482,575

4800077,614

4010

492324,722

4808244,705

891

508173,217

4798732,531

1931

517194,778

4794106,887

2971

505470,743

4800095,217

4011

492311,828

4808232,047

892

508184,136

4798724,229

1932

517128,872

4794146,530

2972

505455,898

4800111,349

4012

492302,754

4808223,635

893

508192,390

4798717,453

1933

517058,835

4794176,910

2973

505440,072

4800129,489

4013

492301,759

4808224,143

894

508198,596

4798712,928

1934

517030,116

4794190,843

2974

505436,111

4800133,524

4014

492297,765

4808224,680

895

508203,785

4798708,280

1935

516967,100

4794221,165

2975

505420,271

4800150,165

4015

492288,783

4808226,262

896

508210,152

4798703,309

1936

516872,679

4794247,960

2976

505396,322

4800154,885

4016

492263,799

4808226,994

897

508215,790

4798699,102

1937

516656,569

4794309,284

2977

505395,323

4800154,893

4017

492254,821

4808229,076

898

508222,010

4798693,546

1938

516555,014

4794339,020

2978

505390,353

4800157,939

4018

492246,839

4808230,649

899

508228,284

4798687,975

1939

516423,996

4794377,392

2979

505386,378

4800160,475

4019

492210,012

4808247,984

900

508235,000

4798681,993

1940

516405,249

4794382,113

2980

505332,699

4800192,242

4020

492198,087

4808255,591

901

508241,345

4798676,507

1941

516405,244

4794383,152

2981

505326,826

4800192,952

4021

492190,137

4808260,663

902

508247,243

4798670,813

1942

516401,255

4794384,175

2982

505319,616

4800193,581

4022

492111,649

4808312,870

903

508253,935

4798664,871

1943

516381,573

4794389,101

2983

505318,030

4800193,704

4023

492089,811

4808329,566

904

508260,421

4798658,501

1944

516340,914

4794398,952

2984

505315,725

4800195,116

4024

492077,927

4808341,672

905

508266,725

4798653,639

1945

516304,220

4794407,819

2985

505315,274

4800193,913

4025

492077,964

4808345,670

906

508272,437

4798648,041

1946

516295,731

4794410,070

2986

505307,524

4800173,200

4026

492078,209

4808372,158

907

508279,032

4798641,663

1947

516270,014

4794416,891

2987

505300,417

4800161,270

4027

491894,504

4808396,849

908

508284,819

4798635,712

1948

516228,840

4794426,823

2988

505294,350

4800153,829

4028

491890,505

4808396,886

909

508290,349

4798629,921

1949

516193,151

4794435,914

2989

505285,276

4800145,416

4029

491805,645

4808408,667

910

508296,167

4798623,971

1950

516190,912

4794436,493

2990

505280,218

4800138,965

4030

491735,686

4808410,314

911

508301,430

4798618,050

1951

516184,675

4794438,079

2991

505268,061

4800121,584

4031

491678,010

4808424,652

912

508307,244

4798611,749

1952

516151,246

4794446,497

2992

505252,938

4800107,729

4032

491678,464

4808429,387

913

508313,159

4798605,250

1953

516148,999

4794447,053

2993

505232,827

4800094,920

4033

491649,918

4808432,100

914

508318,976

4798600,042

1954

516114,893

4794455,600

2994

505199,708

4800080,732

4034

491633,943

4808433,747

915

508324,343

4798593,526

1955

516102,286

4794458,706

2995

505186,630

4800071,856

4035

491557,153

4808453,450

916

508328,906

4798587,040

1956

516084,774

4794463,015

2996

505164,511

4800058,066

4036

491563,437

4808484,381

917

508334,436

4798579,500

1957

516061,779

4794468,749

2997

505151,475

4800053,688

4037

491600,244

4808573,008

918

508344,550

4798565,294

1958

516052,454

4794471,024

2998

505146,468

4800052,735

4038

491601,951

4808581,629

919

508353,953

4798552,556

1959

516029,621

4794476,622

2999

505146,329

4800037,741

4039

491589,526

4808603,097

920

508362,146

4798540,898

1960

515996,550

4794485,386

3000

505150,226

4800026,710

4040

491620,065

4808672,270

921

508370,112

4798529,931

1961

515962,736

4794493,694

3001

505149,051

4800007,728

4041

491566,086

4808707,096

922

508380,805

4798515,766

1962

515932,681

4794501,640

3002

505143,946

4799996,279

4042

491447,198

4808783,789

923

508387,658

4798505,113

1963

515930,566

4794502,200

3003

505143,887

4799989,782

4043

491385,478

4808800,643

924

508395,358

4798492,499

1964

515898,335

4794510,339

3004

505145,821

4799982,766

4044

491312,657

4808820,530

925

508404,282

4798478,734

1965

515863,564

4794518,813

3005

505155,738

4799974,178

4045

491261,141

4808852,282

926

508410,927

4798467,606

1966

515827,199

4794527,745

3006

505158,675

4799967,653

4046

491269,769

4808869,859

927

508418,397

4798454,636

1967

515789,040

4794537,184

3007

505158,593

4799958,657

4047

491328,488

4808967,220

928

508423,269

4798445,258

1968

515756,288

4794545,512

3008

505158,472

4799945,663

4048

491313,438

4808976,297

929

508427,707

4798438,641

1969

515731,436

4794552,170

3009

505163,429

4799941,119

4049

491312,389

4808976,932

930

508431,731

4798431,263

1970

515717,202

4794555,976

3010

505167,404

4799938,583

4050

491311,797

4808982,540

931

508436,549

4798425,424

1971

515677,549

4794567,091

3011

505176,340

4799932,002

4051

491311,684

4809000,724
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932

508441,303

4798418,429

1972

515644,245

4794577,326

3012

505177,325

4799930,494

4052

491312,808

4809016,329

933

508446,736

4798411,413

1973

515615,280

4794586,315

3013

505178,088

4799904,996

4053

491317,997

4809028,126

934

508451,228

4798404,757

1974

515587,459

4794596,102

3014

505176,969

4799892,011

4054

491327,115

4809038,198

935

508455,604

4798398,400

1975

515563,538

4794605,969

3015

505185,882

4799882,932

4055

491344,447

4809050,803

936

508455,821

4798398,084

1976

515538,787

4794617,053

3016

505186,867

4799881,424

4056

491440,813

4809034,498

937

508460,545

4798391,355

1977

515511,880

4794629,434

3017

505184,817

4799875,945

4057

491470,315

4809029,506

938

508465,425

4798384,382

1978

515489,261

4794640,035

3018

505161,814

4799874,658

4058

491508,192

4809000,277

939

508469,319

4798377,325

1979

515487,270

4794640,968

3019

505122,878

4799880,016

4059

491635,761

4808901,802

940

508473,894

4798369,496

1980

515485,829

4794641,643

3020

505084,918

4799882,867

4060

491675,859

4808869,552

941

508478,693

4798361,502

1981

515458,687

4794654,425

3021

505082,923

4799883,385

4061

491754,685

4808806,135

942

508482,689

4798353,616

1982

515435,272

4794666,408

3022

505078,911

4799881,923

4062

491814,446

4808802,104

943

508487,146

4798345,781

1983

515407,518

4794680,342

3023

505033,830

4799871,344

4063

491818,953

4808801,782

944

508492,091

4798337,597

1984

515382,333

4794692,496

3024

505010,850

4799872,557

4064

491844,147

4808962,201

945

508495,944

4798330,299

1985

515381,334

4794692,983

3025

505009,850

4799872,565

4065

491877,299

4808952,798

946

508500,876

4798323,123

1986

515351,754

4794707,035

3026

504988,864

4799873,259

4066

491881,715

4808951,548

947

508505,864

4798316,142

1987

515324,415

4794720,180

3027

504977,869

4799873,361

4067

491878,839

4809208,022

948

508511,539

4798308,287

1988

515299,197

4794731,827

3028

504974,870

4799873,389

4068

491913,673

4809210,938

949

508516,024

4798299,202

1989

515298,330

4794732,233

3029

504942,876

4799872,685

4069

491915,147

4808987,705

950

508521,067

4798288,066

1990

515295,698

4794733,569

3030

504935,874

4799872,251

4070

491915,922

4808957,889

951

508525,883

4798278,431

1991

515293,863

4794734,491

3031

504884,846

4799867,225

4071

492037,962

4808961,555

952

508530,764

4798269,264

1992

515268,164

4794747,585

3032

504878,844

4799866,781

4072

492160,191

4808965,227

953

508535,184

4798260,805

1993

515253,108

4794755,202

3033

504874,842

4799866,318

4073

492162,631

4808965,183

954

508540,290

4798250,496

1994

515240,048

4794761,821

3034

504830,820

4799862,227

4074

492163,015

4808959,931

955

508545,256

4798241,930

1995

515213,045

4794774,946

3035

504796,826

4799861,541

4075

492163,444

4808954,082

956

508549,718

4798234,539

1996

515208,329

4794777,240

3036

504787,830

4799861,625

4076

492167,917

4808954,608

957

508554,065

4798226,705

1997

515179,910

4794790,732

3037

504742,845

4799861,542

4077

492503,908

4808894,501

958

508558,409

4798218,425

1998

515154,606

4794802,811

3038

504717,857

4799861,772

4078

492605,652

4808879,045

959

508564,196

4798209,125

1999

515143,451

4794807,992

3039

504713,858

4799861,810

4079

492642,619

4808881,772

960

508570,496

4798197,954

2000

515124,650

4794816,729

3040

504672,872

4799861,689

4080

492647,251

4808827,010

961

508575,955

4798188,688

2001

515090,969

4794832,072

3041

504607,003

4799873,295

4081

492648,922

4808807,560

962

508580,916

4798179,590

2002

515072,266

4794840,668

3042

504608,045

4799877,783

4082

492519,142

4808725,751

963

508585,956

4798170,649

2003

515062,543

4794845,136

3043

504619,493

4799926,659

4083

492491,316

4808693,609

964

508593,802

4798156,846

2004

515035,702

4794857,288

3044

504621,167

4799930,335

4084

492470,556

4808726,201

965

508600,924

4798145,035

2005

515031,495

4794859,198

3045

504617,614

4799932,601

4085

492450,492

4808658,361

966

508607,441

4798134,455

2006

515006,068

4794870,475

3046

504583,819

4799953,405

4086

492589,094

4808582,565

967

508613,247

4798124,733

2007

514989,004

4794877,642

3047

504003,395

4800309,106

4087

492548,554

4808578,082

968

508618,844

4798116,012

2008

514979,763

4794880,712

3048

503999,187

4800311,818

4088

492261,711

4808736,229

969

508623,519

4798108,074

2009

514975,225

4794883,822

3049

503816,178

4800412,441

4089

492215,604

4808655,675

970

508628,993

4798099,557

2010

514971,669

4794886,268

3050

503802,570

4800419,932

4090

492220,495

4808657,239

971

508633,792

4798092,399

2011

514959,506

4794895,067

3051

503792,033

4800421,202

4091

492402,680

4808561,148

972

508640,663

4798081,214

2012

514948,437

4794902,020

3052

503783,181

4800418,761

4092

492687,348

4808411,008

973

508646,234

4798070,666

2013

514941,096

4794908,226

3053

503768,782

4800403,538

4093

492715,308

4808407,751

974

508653,270

4798058,739

2014

514925,344

4794916,699

3054

503763,409

4800390,458

4094

492727,793

4808460,616

975

508660,430

4798045,903

2015

514910,705

4794921,957

3055

503754,227

4800370,061

4095

492772,700

4808452,204

976

508667,106

4798033,978

2016

514892,904

4794927,162

3056

503688,766

4800209,720

4096

492862,271

4808409,390

977

508673,877

4798022,201

2017

514876,268

4794929,432

3057

503680,348

4800190,955

4097

492924,474

4808433,805

978

508680,341

4798010,177

2018

514859,014

4794931,199

3058

503840,696

4800068,615

4098

492972,446

4808530,987

979

508686,050

4797999,988

2019

514843,955

4794932,481

3059

503919,204

4800009,346

4099

492979,486

4808545,257

980

508691,560

4797991,135

2020

514828,545

4794932,949

3060

503973,998

4799971,743

4100

493013,906

4808591,921

981

508695,488

4797983,601

2021

514816,269

4794931,331

3061

503999,955

4799955,940

4101

493061,656

4808603,525

982

508700,236

4797975,896

2022

514815,507

4794931,111

3062

504005,941

4799952,375

4102

493066,003

4808604,434

983

508704,217

4797968,089

2023

514801,524

4794927,040

3063

504057,608

4799916,865

4103

493068,848

4808603,968

984

508708,683

4797961,183

2024

514786,789

4794920,645

3064

504059,607

4799916,846

4104

493098,849

4808641,129

985

508714,910

4797951,425

2025

514784,869

4794919,812

3065

504099,570

4799914,477

4105

493099,662

4808643,199

986

508721,683

4797944,014

2026

514772,471

4794914,401

3066

504108,566

4799914,394

4106

493100,000

4808644,912
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987

508727,176

4797937,527

2027

514759,984

4794907,452

3067

504156,568

4799916,449

4107

493099,815

4808667,788

988

508732,566

4797931,800

2028

514749,777

4794900,478

3068

504156,572

4799916,948

4108

493107,629

4808703,418

989

508738,351

4797924,905

2029

514748,350

4794899,317

3069

504155,424

4800008,926

4109

493125,021

4808748,016

990

508745,956

4797914,644

2030

514740,077

4794892,598

3070

504155,434

4800009,925

4110

493127,307

4808753,835

991

508753,093

4797902,589

2031

514736,911

4794889,405

3071

504158,428

4800009,398

4111

493142,894

4808793,396

992

508761,365

4797889,299

2032

514733,580

4794886,050

3072

504161,426

4800009,369

4112

493271,364

4808815,728

993

508767,661

4797878,573

2033

514731,567

4794884,032

3073

504162,421

4800008,861

4113

493310,550

4808867,737

994

508774,421

4797868,967

2034

514728,190

4794879,826

3074

504166,332

4799999,328

4114

493388,202

4808811,619

995

508780,413

4797859,860

2035

514726,209

4794877,386

3075

504168,293

4799995,311

4115

493467,704

4808755,383

996

508770,510

4797852,119

2036

514722,275

4794871,816

3076

504162,547

4799897,160

4116

493708,581

4808585,376

997

508785,582

4797829,316

2037

514719,952

4794868,506

3077

504162,357

4799893,903

4117

493791,656

4808607,109

998

508797,132

4797835,238

2038

514718,029

4794864,026

3078

504157,989

4799853,959

4118

493941,832

4808695,748

999

508800,409

4797830,600

2039

514717,877

4794863,412

3079

504156,989

4799853,967

4119

493968,884

4808744,610

1000

508789,968

4797825,605

2040

514716,377

4794857,619

3080

504165,939

4799848,887

4120

494020,767

4808823,922

1001

508820,365

4797773,568

2041

514713,233

4794849,927

3081

504180,844

4799839,252

4121

494043,790

4808860,644

1002

508837,360

4797748,475

2042

514708,937

4794840,685

3082

504182,366

4799838,474

4122

494132,484

4808933,657

1003

508854,934

4797724,235

2043

514704,460

4794834,399

3083

504183,829

4799837,725

4123

494140,039

4808937,324

1004

508867,297

4797705,644

2044

514697,469

4794827,774

3084

504179,785

4799832,764

4124

494136,807

4808949,402

1005

508877,341

4797690,943

2045

514685,859

4794819,662

3085

504090,963

4799848,581

4125

494125,738

4808995,338

1006

508870,366

4797677,820

2046

514672,420

4794813,643

3086

503990,231

4799873,504

4126

494121,608

4809012,461

1007

508873,720

4797673,096

2047

514654,207

4794807,561

3087

503646,936

4799936,160

4127

494106,485

4809075,237

1008

508881,790

4797689,429

2048

514631,430

4794803,997

3088

503640,854

4799937,054

4128

494172,156

4809107,318

1009

508883,559

4797680,595

2049

514620,314

4794802,991

3089

503638,875

4799937,339

4129

494177,959

4809125,238

1010

508885,162

4797674,942

2050

514614,101

4794803,266

3090

503637,957

4799933,138

4130

494190,339

4809163,459

1011

508887,604

4797668,640

2051

514602,422

4794803,145

3091

503635,815

4799922,913

4131

494196,238

4809181,668

1012

508893,317

4797659,067

2052

514587,968

4794803,776

3092

503636,627

4799900,458

4132

494195,984

4809182,671

1013

508902,378

4797644,950

2053

514580,069

4794805,368

3093

503638,615

4799892,715

4133

494176,156

4809262,065

1014

508909,628

4797631,669

2054

514577,308

4794806,065

3094

503651,195

4799848,112

4134

494155,666

4809344,125

1015

508916,857

4797619,536

2055

514570,053

4794807,888

3095

503661,822

4799807,003

4135

494139,941

4809407,109

1016

508924,556

4797606,821

2056

514553,173

4794812,671

3096

503666,640

4799791,055

4136

494133,559

4809464,786

1017

508933,837

4797591,154

2057

514539,755

4794815,806

3097

503667,589

4799785,570

4137

494131,177

4809486,260

1018

508941,394

4797578,167

2058

514532,467

4794817,521

3098

503675,343

4799756,425

4138

494123,137

4809538,516

1019

508949,026

4797565,758

2059

514523,310

4794819,597

3099

503680,237

4799738,147

4139

494115,430

4809588,570

1020

508955,134

4797552,935

2060

514509,292

4794822,791

3100

503655,434

4799733,510

4140

494113,663

4809608,138

1021

508955,913

4797551,300

2061

514501,809

4794824,508

3101

503630,297

4799728,028

4141

494109,191

4809657,622

1022

508963,820

4797538,193

2062

514487,091

4794827,886

3102

503597,588

4799720,688

4142

494107,449

4809676,851

1023

508972,442

4797523,869

2063

514471,573

4794832,402

3103

503589,554

4799720,010

4143

494107,269

4809678,912

1024

508987,304

4797498,600

2064

514462,941

4794835,405

3104

503588,069

4799719,888

4144

494119,330

4809722,794

1025

509005,436

4797467,990

2065

514453,011

4794838,315

3105

503582,109

4799723,009

4145

494175,104

4809827,861

1026

509023,410

4797437,178

2066

514440,202

4794841,432

3106

503578,244

4799730,099

4146

494180,710

4809838,415

1027

509041,895

4797405,050

2067

514424,095

4794845,795

3107

503576,405

4799739,146

4147

494217,822

4809938,385

1028

509060,554

4797374,046

2068

514416,912

4794847,742

3108

503573,784

4799758,726

4148

494286,319

4809998,070

1029

509074,337

4797348,669

2069

514415,668

4794848,076

3109

503568,791

4799785,870

4149

494256,766

4810030,092

1030

509096,604

4797311,757

2070

514411,983

4794849,040

3110

503556,102

4799829,187

4150

494308,110

4810088,666

1031

509118,117

4797274,361

2071

514383,488

4794856,441

3111

503540,081

4799881,091

4151

494283,057

4810126,355

1032

509134,000

4797247,153

2072

514351,454

4794864,609

3112

503522,967

4799929,015

4152

494223,615

4810151,675

1033

509151,352

4797218,284

2073

514350,481

4794864,860

3113

503517,163

4799939,140

4153

494252,175

4810210,630

1034

509167,630

4797189,933

2074

514320,291

4794873,105

3114

503511,696

4799941,759

4154

494264,568

4810277,991

1035

509180,161

4797167,575

2075

514284,667

4794882,383

3115

503506,165

4799940,365

4155

494278,738

4810290,516

1036

509184,078

4797162,148

2076

514283,633

4794882,651

3116

503495,287

4799921,571

4156

494290,122

4810288,291

1037

509188,056

4797156,639

2077

514250,691

4794891,240

3117

503489,626

4799914,173

4157

494292,835

4810287,766

1038

509192,562

4797147,303

2078

514227,865

4794897,198

3118

503482,008

4799908,310

4158

494300,461

4810286,266

1039

509197,271

4797137,138

2079

514223,697

4794898,280

3119

503471,333

4799900,524

4159

494421,985

4810201,701

1040

509201,358

4797128,260

2080

514220,245

4794899,185

3120

503465,190

4799893,643

4160

494591,527

4810187,767
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ЗАПОВЕД № РД-691
от 25 август 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. ��������������������������������������
1�������������������������������������
и ����������������������������������
2 от Закона за биологичното разно�
образие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с Решение № 52 от �������������������
5.02.2008 г. ������
на Ми�
нистерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), предвид
Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември
2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/
ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на
териториите от значение за Общността в Конти�
ненталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 8039), обявявам:
1. Защитена зона BG0000206 „Съдиево“ в зем�
лищaта на с. Ценино и с. Кортен, община Нова
Загора, област Сливен, с обща площ 5201,189 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000206 „Съдиево“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
– 6210 Полуестествени сухи тревни и храсто�
ви съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи);
– 8230 Силикатни скали с пионерна расти�
телност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo
albi-Veronicion dillenii;
– 91AA* Източни гори от космат дъб;
– 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и
Populus alba;
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – Лалугер (Spermophilus citellus),
Пъстър пор (Vormela peregusna);
2.2.2. земноводни и влечуги – Жълтокоремна
бумка (Bombina variegate), Голям гребенест тритон
(Triturus karelinii), Пъстър смок (Elaphe sauromates),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазва не и под д ърж а не на т и пове т е
природни местообитания, посочени в т. 2.1,
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове,
техните популации и разпространение в грани�
ците на зоната, за постигане и поддържане на
благоприятното им природозащитно състояние
в Континенталния биогеографски регион;
3.2. подобряване на структурата и функциите
на природни местообитания с кодове 6210 (*важни
местообитания на орхидеи) и 91AA*;
3.3. подобряване на местообитанията на ви�
довете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);
3.4. при необходимост подобряване на състоя
нието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания
на посочените в т. 2.2 видове и техните популации.
4. Целите на защитената зона по т. 3 са оп�
ределени съобразно важността на защитената
зона за постигане и поддържане на благоприят
ното природозащитно състояние на типовете
природни местообитания и видовете по т. 2 в
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Континенталния биогеографски регион, както и
за свързаността и целостта на мрежата от защи�
тени зони в страната като част от Европейската
екологична мрежа Натура 2000. Те определят
и приоритетите при планиране и прилагане на
мерки в защитената зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената
зона са типовете природни местообитания по
т. 2.1, означени със знак (*) в приложение № 1
от ЗБР, както и типовете природни местообита�
ния и видовете, за които са определени цели за
подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точ�
ките, определящи границата на защитена зона
BG0000206 „Съдиево“, е посочен в приложението,
неразделна част от настоящата заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки
за защитената зона, както и картен материал
с границите є са налични и се съхраняват в
Министерството на околната среда и водите,
РИОСВ – Стара Загора, и на интернет страницата
на Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни
превозни средства извън съществуващи пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища в неур�
банизирани територии; забраната не се прилага
за определени на основание на нормативен акт
трасета за движение на изброените моторни пре�
возни средства, както и при бедствия, извънредни
ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.3. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на ливади, пасища и мери при полз�
ването на земеделските земи като такива;
8.4. разораване и залесяване на поляни, голини
и други незалесени горски територии в границите
на негорските природни местообитания по т. 2.1;
8.5. премахване на характеристики на ланд�
шафта (синори, жизнени единични и групи дървета,
традиционни ивици, заети с храстово-дървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни
горски пояси, каменни огради и живи плетове)
при ползването на земеделските земи като такива;
8.6. търсене и проучване на общоразпростра�
нени полезни изкопаеми (строителни и скално�
облицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив
на общоразпрост ранени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали) в
териториите, заети от природните местообитания
по т. 2.1; забраната не се прилага в случаите, в
които към датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ има започната процедура
за предоставяне на разрешения за търсене и/или
проучване, и/или за предоставяне на концесия
за добив по Закона за подземните богатства и по
Закона за концесиите, или е започнала процедура
за съгласуването им по реда на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31
от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране
на търговско откритие;
8.7. употреба на пестициди, минерални, лис�
топодхранващи и микроторове, както и на био�
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логично активни вещества, които не са получили
биологична и токсикологична регистрация от
специализираните комисии и съвети към Ми�
нистерството на земеделието, храните и горите,
Министерството на здравеопазването и Минис�
терството на околната среда и водите;
8.8. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
защита от професионална категория на употреба
освен при каламитет и епифитотия;
8.9. използване на органични утайки от про�
мишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентра�
цията на тежки метали, металоиди и устойчиви
органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение
№ 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.10. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над до�
пустимите норми;
8.11. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива расти�
телност;
8.12. добив на дървесина и биомаса в горите
във фаза на старост освен в случаи на уврежда�
не на повече от 50 % от площта на съответната
гора във фаза на старост вследствие на природни
бедствия и каламитети;
8.13. паша на домашни животни в горските
територии, които са обособени за гори във фаза
на старост.
9. Горските типове природни местообитания
по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпо�
редбите на глава четвърта от Наредба № 8 от
2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и
за тях е задължително прилагането на „Система
от режими и мерки за стопанисване на горските
типове местообитания от приложение № 1 от
Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена
от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване
на защитената зона са определени или могат да
се определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни
в Източнобеломорския район за басейново управ
ление на водите;
10.4. националния план за действие за енер�
гията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове;
10.6. други планови, програмни и стратегичес
ки документи.
11. В границите на защитената зона се пре�
поръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот пет или повече
години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
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сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери и ливади от разпространението на нежелана
растителност – рудерални и инвазивни чужди
видове, съгласно списъка с инвазивни чужди
видове, които засягат Съюза (създаден и актуали�
зиран с регламенти за изпълнение на Комисията
в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на
Европейския парламент и на Съвета), публикуван
на интернет страницата на МОСВ;
11.4. възстановяване и поддържане на зат�
ревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене
от центъра към периферията или от единия край
на площта към другия с ниска скорост, като
окосената трева се изсушава и събира на купове
или се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на живо�
тинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха;
11.5. създаването на площи, заети с храстоводървесна растителност сред обработваеми земи,
на каменни купчини и малки водни площи след
предварително съгласуване с РИОСВ – Стара
Загора;
11.6. провеждане на противопожарни дейности
с цел намаляване на риска от пожари;
11.7. намаляване на въздействието от селското
стопанство (преизпасване) върху местообитание
с код 91AA*;
11.8. поддържане на поне 10 % от общата площ
на горските типове природни местообитания по
т. 2.1 в защитената зона като гори във фаза на
старост.
12. Режим на дейности, подлежащи на съгла�
суване/одобрение: планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения, които не са непо�
средствено свързани или необходими за управле�
нието на защитените зони и които поотделно или
във взаимодействие с други планове, програми,
проекти или инвестиционни предложения могат
да окажат значително отрицателно въздействие
върху защитените зони, се подлагат на оценка за
съвместимостта им с предмета и целите на опазва�
не на съответната защитена зона, съгласно чл. 31
от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпо�
редби на ЗБР.
Защитена зона BG0000206 „Съдиево“ да се
впише в регистрите на защитените зони, водени
в МОСВ и РИОСВ – Стара Загора, съгласно
чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Ат. Николова

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5   
Приложение

Пълен
№

къмотт.25.08.2020
6 от Заповед
№ РД-691 от 25.08.2020 г.
Приложение към т. 6 от Заповед № РД-691
г.
Пълен
опис на координатите
точките, определящи
границата на защитена зона
"Съдиево"
опис на
координатите
на на
точките,
определящи границата
наBG0000206
защитена
зона BG0000206
в "Българска геодезическа система
2005", проекция
зона 35N UTM, зона 35N
„Съдиево“ в „Българска геодезическа
система
2005“,UTM,
проекция
X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

418688,815

4712860,777

189

421272,507

4711852,235

377

419989,384

4710728,008

565

417221,578

4712252,819

2

418714,578

4712850,581

190

421272,444

4711847,698

378

419986,367

4710725,530

566

417221,560

4712254,373

3

418718,452

4712850,146

191

421271,802

4711815,163

379

419979,330

4710720,083

567

417221,406

4712268,367

4

418736,999

4712848,053

192

421271,802

4711815,112

380

419977,218

4710719,512

568

417221,299

4712278,095

5

418739,895

4712848,933

193

421282,935

4711809,103

381

419970,315

4710717,649

569

417218,554

4712279,754

6

418741,966

4712849,561

194

421284,171

4711808,465

382

419963,307

4710716,199

570

417187,764

4712298,350

7

418750,744

4712852,223

195

421300,397

4711800,287

383

419956,309

4710716,250

571

417184,062

4712300,588

8

418769,384

4712873,473

196

421313,232

4711790,889

384

419948,316

4710716,808

572

417164,445

4712320,782

9

418781,738

4712889,335

197

421330,795

4711767,879

385

419942,077

4710718,102

573

417156,353

4712329,113

10

418786,916

4712887,253

198

421347,154

4711740,590

386

419938,334

4710718,878

574

417147,863

4712337,854

11

418798,426

4712884,837

199

421360,081

4711711,324

387

419928,355

4710721,450

575

417146,168

4712339,600

12

418800,457

4712883,788

200

421361,992

4711705,264

388

419909,108

4710725,529

576

417135,440

4712345,664

13

418784,529

4712850,950

201

421367,240

4711688,582

389

419906,395

4710726,107

577

417092,787

4712369,805

14

418760,269

4712822,506

202

421367,251

4711688,550

390

419885,434

4710730,757

578

417089,582

4712371,481

15

418822,010

4712826,193

203

421370,744

4711677,302

391

419877,437

4710730,815

579

417073,386

4712379,982

16

418834,177

4712821,992

204

421371,623

4711674,443

392

419876,312

4710730,823

580

417064,982

4712395,600

17

418863,002

4712820,762

205

421373,554

4711668,118

393

419864,441

4710730,908

581

417048,840

4712447,253

18

418867,856

4712820,294

206

421382,014

4711650,934

394

419849,461

4710733,016

582

417050,045

4712504,876

19

418871,945

4712821,944

207

421394,093

4711639,658

395

419818,505

4710737,738

583

417044,328

4712521,721

20

418876,889

4712821,203

208

421409,476

4711629,491

396

419813,514

4710738,774

584

417016,552

4712549,925

21

418876,129

4712816,621

209

421422,363

4711614,404

397

419807,523

4710739,817

585

417023,586

4712553,373

22

418875,231

4712809,055

210

421434,950

4711592,309

398

419785,548

4710742,474

586

416980,043

4712641,354

23

418898,390

4712804,102

211

421434,957

4711592,297

399

419771,578

4710746,075

587

416980,647

4712647,695

24

418907,289

4712807,574

212

421462,673

4711550,870

400

419755,613

4710750,188

588

416995,727

4712628,560

25

418913,248

4712804,478

213

421462,697

4711550,850

401

419745,634

4710752,760

589

417003,612

4712611,692

26

418919,273

4712801,348

214

421470,374

4711544,502

402

419729,675

4710757,873

590

417009,572

4712611,856

27

418934,138

4712758,516

215

421480,643

4711538,754

403

419720,719

4710763,436

591

417010,317

4712627,979

28

418936,991

4712757,526

216

421488,912

4711524,321

404

419712,768

4710769,992

592

417014,571

4712632,486

29

418934,496

4712744,217

217

421502,850

4711494,915

405

419703,818

4710776,554

593

417019,631

4712631,910

30

418937,300

4712730,191

218

421502,854

4711494,907

406

419694,879

4710784,617

594

417021,560

4712624,766

31

418955,422

4712722,770

219

421507,585

4711479,886

407

419683,929

4710791,194

595

417022,057

4712607,618

32

418965,002

4712709,415

220

421522,283

4711442,924

408

419672,980

4710797,771

596

417022,501

4712592,877

33

418972,045

4712716,504

221

421536,401

4711420,945

409

419663,016

4710802,342

597

417034,396

4712563,632

34

418992,372

4712736,922

222

421547,402

4711399,797

410

419657,066

4710803,634

598

417043,642

4712553,729

35

419004,052

4712744,994

223

421551,822

4711380,779

411

419656,029

4710803,891

599

417047,986

4712579,268

36

419028,040

4712761,547

224

421551,851

4711359,603

412

419653,031

4710803,914

600

417054,103

4712554,152

37

419050,996

4712776,596

225

421549,315

4711336,069

413

419646,040

4710804,963

601

417055,013

4712550,398

38

419069,364

4712695,317

226

421544,265

4711321,896

414

419640,045

4710805,507

602

417058,792

4712523,749

39

419085,097

4712625,693

227

421541,345

4711313,691

415

419631,052

4710806,071

603

417060,550

4712511,337

40

419204,059

4712667,573

228

421531,859

4711294,401

416

419624,055

4710806,122

604

417061,307

4712483,129

41

419233,337

4712652,994

229

421531,833

4711294,348

417

419617,050

4710805,173

605

417061,954

4712459,252

42

419270,878

4712663,501

230

421529,473

4711291,000

418

419613,048

4710804,702

606

417064,357

4712447,571

43

419284,993

4712623,688

231

421521,094

4711279,109

419

419607,042

4710803,746

607

417071,593

4712412,325

44

419309,053

4712635,241

232

421521,090

4711279,103

420

419596,053

4710804,824

608

417073,940

4712400,932

45

419318,597

4712653,578

233

421517,169

4711271,198

421

419591,077

4710807,859

609

417195,910

4712322,656

46

419317,837

4712687,874

234

421517,500

4711269,318

422

419587,118

4710813,387

610

417199,571

4712320,177

47

419316,767

4712691,029

235

421510,200

4711266,430

423

419584,151

4710817,906

611

417154,726

4712511,907

48

419310,252

4712710,391

236

421502,049

4711266,931

424

419581,177

4710821,427

612

417107,871

4712563,102
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49

419294,019

4712758,616

237

421496,928

4711267,275

425

419579,211

4710825,940

613

417092,154

4712626,435

50

419295,665

4712769,140

238

421486,500

4711268,042

426

419576,511

4710827,400

614

417061,535

4712642,363

51

419308,037

4712763,673

239

421473,296

4711269,637

427

419574,103

4710827,565

615

417055,868

4712653,611

52

419328,654

4712712,649

240

421457,142

4711273,561

428

419550,358

4710823,988

616

417053,023

4712667,999

53

419338,473

4712672,788

241

421447,823

4711276,628

429

419525,950

4710815,326

617

417052,844

4712681,594

54

419342,783

4712627,282

242

421443,833

4711277,906

430

419516,409

4710809,268

618

417065,965

4712685,338

55

419346,739

4712627,753

243

421429,629

4711283,639

431

419510,768

4710791,643

619

417065,082

4712676,588

56

419424,724

4712638,565

244

421417,444

4711287,785

432

419512,734

4710779,444

620

417070,805

4712668,769

57

419601,112

4712699,395

245

421407,109

4711293,050

433

419489,062

4710834,747

621

417085,890

4712658,900

58

419653,606

4712686,589

246

421399,927

4711297,717

434

419528,325

4710844,601

622

417093,577

4712654,857

59

419664,514

4712686,351

247

421396,937

4711298,929

435

419548,267

4710894,701

623

417111,555

4712642,790

60

419699,023

4712687,110

248

421386,033

4711303,198

436

419530,348

4710975,557

624

417115,443

4712631,898

61

419709,233

4712688,468

249

421373,482

4711304,347

437

419521,334

4710999,318

625

417135,594

4712575,538

62

419731,182

4712691,389

250

421366,704

4711304,397

438

419504,450

4711043,915

626

417137,290

4712573,515

63

419740,099

4712692,576

251

421360,199

4711299,253

439

419398,383

4711057,286

627

417179,888

4712522,851

64

419742,206

4712692,856

252

421354,014

4711290,621

440

419391,814

4711055,077

628

417181,803

4712516,543

65

419768,930

4712690,218

253

421340,868

4711274,220

441

419360,910

4711012,883

629

417205,210

4712439,192

66

419818,832

4712681,918

254

421329,465

4711256,870

442

419355,075

4711015,080

630

417209,478

4712406,221

67

419875,759

4712677,930

255

421321,259

4711244,242

443

419365,881

4711052,472

631

417218,655

4712335,425

68

419884,230

4712678,422

256

421319,725

4711241,599

444

419380,821

4711076,150

632

417220,405

4712321,909

69

419923,484

4712680,702

257

421317,107

4711237,082

445

419395,708

4711088,149

633

417225,313

4712314,609

70

419981,675

4712677,013

258

421310,966

4711221,632

446

419409,964

4711097,101

634

417238,676

4712294,734

71

419989,761

4712674,006

259

421293,390

4711180,091

447

419425,740

4711110,112

635

417263,121

4712327,017

72

420017,692

4712664,527

260

421283,499

4711155,849

448

419445,470

4711123,240

636

417273,265

4712317,647

73

420045,386

4712647,792

261

421276,461

4711141,537

449

419462,037

4711141,834

637

417284,919

4712306,885

74

420078,056

4712638,001

262

421274,763

4711138,371

450

419470,094

4711158,689

638

417249,323

4712283,622

75

420086,169

4712635,561

263

421267,411

4711124,666

451

419473,095

4711181,652

639

417251,795

4712276,410

76

420125,085

4712630,972

264

421254,272

4711104,825

452

419468,860

4711201,978

640

417257,822

4712258,825

77

420157,240

4712627,849

265

421251,236

4711100,346

453

419461,715

4711229,182

641

417269,647

4712224,331

78

420157,269

4712627,846

266

421231,056

4711070,573

454

419454,083

4711257,139

642

417292,488

4712223,885

79

420183,994

4712623,653

267

421215,520

4711052,190

455

419450,100

4711279,868

643

417299,808

4712215,803

80

420191,719

4712622,447

268

421203,044

4711036,536

456

419448,408

4711301,964

644

417313,604

4712200,599

81

420223,055

4712630,765

269

421198,764

4711030,760

457

419443,878

4711312,774

645

417359,431

4712221,141

82

420236,474

4712633,046

270

421198,615

4711030,990

458

419443,352

4711298,724

646

417378,371

4712165,521

83

420241,494

4712592,772

271

421149,191

4711073,851

459

419440,666

4711226,971

647

417408,097

4712141,254

84

420249,183

4712554,348

272

421119,555

4711097,541

460

419440,209

4711214,529

648

417462,221

4712114,640

85

420251,835

4712537,987

273

421072,327

4711130,782

461

419442,694

4711198,527

649

417528,681

4712110,622

86

420255,738

4712513,723

274

421048,552

4711154,554

462

419434,767

4711182,187

650

417559,411

4712121,428

87

420278,648

4712467,470

275

421039,511

4711163,593

463

419424,548

4711165,597

651

417563,189

4712122,748

88

420287,289

4712457,717

276

420983,517

4711207,656

464

419413,957

4711149,389

652

417564,163

4712127,329

89

420296,854

4712446,895

277

420952,847

4711218,528

465

419404,288

4711143,969

653

417546,364

4712206,955

90

420311,633

4712428,743

278

420940,197

4711218,312

466

419394,641

4711142,738

654

417535,602

4712255,090

91

420314,866

4712426,540

279

420939,027

4711215,738

467

419381,199

4711145,717

655

417581,297

4712278,023

92

420323,973

4712420,226

280

420928,407

4711203,127

468

419371,440

4711150,575

656

417578,761

4712291,330

93

420336,938

4712405,028

281

420912,524

4711201,374

469

419366,120

4711154,912

657

417567,280

4712314,137

94

420352,066

4712386,576

282

420901,614

4711171,433

470

419365,665

4711166,471

658

417551,985

4712344,528

95

420360,531

4712372,278

283

420886,205

4711140,114

471

419373,448

4711180,021

659

417544,611

4712353,488

96

420373,128

4712351,662

284

420835,407

4711098,186

472

419377,703

4711197,145

660

417520,874

4712382,365

97

420385,529

4712332,050

285

420799,370

4711046,315

473

419372,775

4711204,780

661

417515,438

4712388,977

98

420397,473

4712314,997

286

420726,341

4710963,927

474

419358,212

4711212,703

662

417514,982

4712419,992

99

420407,975

4712295,188

287

420705,828

4710932,043

475

419347,574

4711218,208

663

417514,599

4712445,878

100

420419,072

4712278,780

288

420666,643

4710934,047

476

419339,094

4711224,717

664

417498,601

4712470,455
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101

420439,033

4712252,554

289

420666,611

4710923,940

477

419326,864

4711231,743

665

417487,655

4712487,272

102

420449,783

4712235,551

290

420681,632

4710906,756

478

419302,875

4711245,523

666

417481,568

4712508,450

103

420461,789

4712218,356

291

420693,622

4710886,546

479

419283,701

4711256,540

667

417466,551

4712560,692

104

420461,934

4712218,149

292

420698,613

4710874,413

480

419256,453

4711272,194

668

417474,899

4712564,770

105

420472,381

4712207,878

293

420691,594

4710878,453

481

419230,749

4711286,962

669

417483,246

4712568,849

106

420483,980

4712200,565

294

420684,586

4710886,542

482

419212,989

4711297,164

670

417487,527

4712540,218

107

420480,394

4712215,419

295

420672,547

4710894,627

483

419149,139

4711291,510

671

417518,287

4712490,389

108

420472,433

4712232,432

296

420659,516

4710903,718

484

419066,672

4711284,205

672

417524,751

4712489,413

109

420463,070

4712256,462

297

420643,472

4710914,831

485

419065,577

4711286,926

673

417530,771

4712504,955

110

420458,692

4712267,650

298

420627,404

4710918,863

486

419047,798

4711331,070

674

417535,029

4712515,928

111

420452,921

4712279,785

299

420637,333

4710881,463

487

419028,483

4711324,598

675

417526,444

4712589,950

112

420471,279

4712343,018

300

420632,281

4710871,354

488

418920,648

4711338,872

676

417544,726

4712617,169

113

420488,555

4712343,053

301

420630,237

4710861,241

489

418834,990

4711370,845

677

417541,567

4712713,965

114

420496,922

4712341,153

302

420625,178

4710851,129

490

418826,597

4711375,564

678

417537,000

4712743,520

115

420499,356

4712339,655

303

420615,113

4710846,075

491

418811,254

4711382,773

679

417552,548

4712746,396

116

420499,373

4712339,656

304

420606,508

4710849,784

492

418757,842

4711407,871

680

417557,719

4712745,339

117

420511,498

4712340,376

305

420616,132

4710827,491

493

418740,421

4711416,057

681

417564,862

4712732,603

118

420538,126

4712334,340

306

420613,932

4710808,513

494

418717,754

4711426,708

682

417573,807

4712691,758

119

420538,135

4712334,338

307

420613,490

4710790,462

495

418704,842

4711432,774

683

417569,779

4712611,450

120

420544,733

4712334,396

308

420605,260

4710775,526

496

418701,541

4711434,329

684

417567,713

4712570,402

121

420559,481

4712334,523

309

420589,047

4710775,893

497

418686,715

4711476,154

685

417642,060

4712566,664

122

420559,501

4712334,521

310

420578,580

4710788,594

498

418680,032

4711489,418

686

417640,742

4712581,619

123

420580,332

4712332,042

311

420568,513

4710804,974

499

418676,513

4711496,402

687

417642,689

4712607,785

124

420580,356

4712332,043

312

420562,001

4710820,325

500

418663,523

4711522,188

688

417647,351

4712670,393

125

420592,472

4712332,084

313

420558,141

4710847,345

501

418652,327

4711544,410

689

417640,440

4712714,379

126

420605,786

4712332,130

314

420554,095

4710854,563

502

418648,939

4711551,144

690

417647,609

4712715,948

127

420606,669

4712332,133

315

420536,677

4710865,124

503

418638,121

4711572,637

691

417692,299

4712725,642

128

420623,569

4712331,886

316

420508,243

4710855,894

504

418624,869

4711598,925

692

417771,717

4712742,806

129

420635,134

4712331,716

317

420483,619

4710837,695

505

418621,659

4711605,317

693

417765,078

4712773,716

130

420635,147

4712331,715

318

420471,403

4710837,783

506

418610,868

4711626,736

694

417764,066

4712778,429

131

420662,414

4712329,451

319

420465,391

4710853,142

507

418606,767

4711634,873

695

417759,782

4712798,376

132

420662,439

4712329,449

320

420473,368

4710902,250

508

418716,807

4711682,756

696

417756,861

4712811,983

133

420681,766

4712329,477

321

420473,550

4710918,685

509

418704,118

4711704,662

697

417754,748

4712821,829

134

420703,341

4712265,997

322

420474,386

4710930,616

510

418699,335

4711712,932

698

417749,725

4712845,224

135

420714,268

4712233,837

323

420476,414

4710969,279

511

418672,355

4711729,774

699

417826,237

4712860,750

136

420717,417

4712224,567

324

420462,234

4710982,627

512

418668,740

4711732,030

700

417902,752

4712876,277

137

420739,474

4712246,487

325

420436,973

4710988,738

513

418647,439

4711738,202

701

417981,216

4712892,199

138

420752,604

4712251,201

326

420398,330

4710984,650

514

418622,368

4711791,246

702

417979,778

4712901,847

139

420775,788

4712255,652

327

420373,811

4710955,144

515

418630,631

4711779,409

703

417983,682

4712902,780

140

420806,119

4712268,000

328

420370,219

4710937,925

516

418629,871

4711806,020

704

418088,598

4712922,915

141

420838,434

4712278,273

329

420360,514

4710925,628

517

418621,938

4711806,374

705

418092,755

4712893,452

142

420863,695

4712287,717

330

420354,680

4710901,607

518

418565,960

4711794,235

706

418095,268

4712875,680

143

420867,584

4712288,498

331

420351,248

4710880,708

519

418536,225

4711783,031

707

418096,701

4712865,540

144

420869,057

4712288,794

332

420348,884

4710864,730

520

418499,630

4711769,608

708

418100,658

4712837,563

145

420894,951

4712293,990

333

420344,716

4710849,076

521

418472,707

4711755,466

709

418101,828

4712829,237

146

420904,819

4712295,649

334

420337,819

4710837,997

522

418380,753

4711681,242

710

418104,615

4712809,530

147

420925,138

4712299,066

335

420331,686

4710832,175

523

418356,981

4711678,304

711

418107,743

4712787,366

148

420926,191

4712299,243

336

420330,573

4710831,695

524

418326,516

4711691,630

712

418108,583

4712781,440

149

420952,390

4712293,875

337

420332,667

4710822,691

525

418319,637

4711688,634

713

418113,375

4712747,536

150

420954,260

4712293,492

338

420346,850

4710623,713

526

418313,881

4711686,114

714

418195,704

4712763,347

151

420962,644

4712289,563

339

420346,829

4710623,709

527

418310,575

4711687,950

715

418216,806

4712810,182

152

420995,221

4712274,292

340

420301,579

4710616,165

528

418274,480

4711707,955

716

418221,004

4712809,730
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153

420999,985

4712272,333

341

420261,469

4710603,638

529

418260,728

4711755,708

717

418277,932

4712827,453

154

421044,798

4712253,908

342

420252,453

4710609,644

530

418207,911

4711781,753

718

418296,134

4712821,433

155

421052,595

4712220,036

343

420240,519

4710618,227

531

418138,480

4711816,015

719

418293,083

4712808,341

156

421052,601

4712220,014

344

420233,560

4710623,775

532

418085,689

4711841,787

720

418305,391

4712814,309

157

421058,455

4712198,482

345

420226,632

4710633,323

533

418006,631

4711912,306

721

418331,542

4712822,952

158

421061,298

4712192,248

346

420224,682

4710640,335

534

417992,746

4711912,629

722

418353,315

4712830,148

159

421068,071

4712177,295

347

420223,766

4710651,838

535

417978,598

4711912,961

723

418371,095

4712836,024

160

421077,464

4712168,230

348

420222,449

4710659,507

536

417944,133

4711933,404

724

418386,568

4712841,137

161

421084,912

4712156,121

349

420218,010

4710685,369

537

417923,735

4711939,550

725

418387,869

4712841,567

162

421085,947

4712152,924

350

420216,061

4710692,381

538

417886,131

4711941,980

726

418434,937

4712857,122

163

421086,289

4712151,864

351

420213,073

4710693,903

539

417838,434

4711945,933

727

418438,545

4712858,314

164

421090,567

4712138,637

352

420211,073

4710693,918

540

417743,203

4711947,491

728

418447,545

4712861,289

165

421090,606

4712132,275

353

420209,067

4710692,932

541

417723,120

4711947,605

729

418474,449

4712859,955

166

421090,651

4712120,028

354

420207,053

4710690,947

542

417696,166

4711947,421

730

418480,200

4712861,454

167

421097,826

4712110,100

355

420204,029

4710687,470

543

417693,166

4711947,403

731

418490,446

4712864,124

168

421112,670

4712097,886

356

420200,990

4710681,993

544

417651,746

4711947,132

732

418502,673

4712867,312

169

421112,690

4712097,870

357

420197,959

4710677,517

545

417585,271

4711949,471

733

418509,537

4712869,101

170

421121,579

4712089,665

358

420192,914

4710671,055

546

417558,539

4711948,262

734

418520,908

4712876,466

171

421131,041

4712074,111

359

420188,890

4710667,585

547

417541,412

4711946,129

735

418528,214

4712894,548

172

421143,259

4712051,598

360

420183,870

4710664,623

548

417524,861

4711941,288

736

418539,276

4712964,008

173

421148,508

4712038,755

361

420178,864

4710663,658

549

417520,490

4711940,012

737

418544,188

4713006,120

174

421157,110

4712025,812

362

420169,886

4710666,223

550

417513,630

4711938,011

738

418562,417

4713002,868

175

421157,114

4712025,807

363

420152,924

4710670,843

551

417504,984

4711935,304

739

418584,660

4712995,131

176

421167,235

4712011,619

364

420136,973

4710676,957

552

417484,092

4711928,746

740

418601,672

4712974,886

177

421177,832

4712000,434

365

420111,032

4710684,142

553

417406,845

4711903,984

741

418607,045

4712957,598

178

421177,838

4712000,426

366

420087,094

4710691,813

554

417409,500

4711950,408

742

418608,552

4712952,751

179

421188,910

4711986,787

367

420070,137

4710696,934

555

417405,363

4712025,365

743

418611,099

4712944,552

180

421204,062

4711966,774

368

420066,156

4710699,462

556

417333,296

4712128,469

744

418628,031

4712904,363

181

421216,706

4711951,210

369

420049,310

4710720,077

557

417313,583

4712146,255

745

418636,433

4712884,718

182

421216,716

4711951,200

370

420045,344

4710724,604

558

417281,387

4712184,426

746

418641,612

4712870,815

183

421230,991

4711935,466

371

420040,356

4710726,141

559

417261,938

4712200,445

747

418646,299

4712869,307

184

421230,995

4711935,460

372

420033,369

4710727,690

560

417250,673

4712209,725

748

418652,409

4712867,341

185

421238,457

4711924,072

373

420019,381

4710728,791

561

417243,125

4712215,944

749

418653,685

4712866,930

186

421251,005

4711903,005

374

420012,793

4710729,571

562

417240,785

4712219,947

750

418655,417

4712866,373

187

421251,017

4711902,985

375

420001,402

4710730,920

563

417234,042

4712231,485

751

418657,533

4712865,692

188

421260,375

4711886,493

376

419995,396

4710729,964

564

417227,553

4712242,587

752

418688,815

4712860,777

6693

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-103
от 17 август 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-44051-20.03.2020 г.,
вх. № 09 - 4 4130 -20.03.2020 г., вх. № 09 - 4 41452 0.03.2 0 2 0 г., вх . № 0 9 - 4 4159 -2 0.03.2 0 2 0 г. и
вх. № 09-44377-20.03.2020 г. от СГКК – Ямбол,
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-0220-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа�
ването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване на
явна фактическа грешка одобрявам изменението в
кадастралната карта и кадастралните регистри на:

I. С. Калчево, EKATTE 35609, община „Тунджа“,
одобрени със Заповед № РД-18-290 от 1.09.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по гео�
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 35609.35.374:
площ: 23 178 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Агенция „Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 35609.35.375:
площ: 495 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 35609.35.376:
площ: 626 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, собственост на Община „Тунджа“;
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поземлен имот с идентификатор 35609.35.377:
площ: 4828 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 35609.35.378:
площ: 6626 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 35609.35.379:
площ: 372 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 35609.39.370:
площ: 3497 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 35609.39.371:
площ: 584 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 35609.39.372:
площ: 1976 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 35609.35.109:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 9634 кв. м, площ след промяната:
7018 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35609.35.322:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 80 910 кв. м, площ след промяната:
68 714 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35609.35.371:
за исторически паметник, историческо място,
собственост на държавата чрез областния упра�
вител на област Ямбол, площ преди промяната:
10 322 кв. м, площ след промяната: 10 109 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35609.39.12:
нива, собственост на Гана Тодорова Стоева,
площ преди промяната: 3298 кв. м, площ след
промяната: 2806 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35609.39.192:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1799 кв. м, площ след промяната:
1733 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35609.39.218:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 28 759 кв. м, площ след промяната:
23 261 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 35609.35.277:
площ: 21 100 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата.
II. С. Окоп, EKATTE 53480, община „Тунджа“,
одобрени със Заповед № РД-18-355 от 15.09.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по гео�
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 53480.38.105:
площ: 72 317 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Агенция „Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 53480.38.106:
площ: 2114 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 53480.38.107:
площ: 131 кв. м, друг вид земеделска земя, соб�
ственост на Община „Тунджа“.
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2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 53480.38.35:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 44 284 кв. м, площ след промяната:
25 718 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 53480.38.104:
площ: 55 995 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата.
III. С. Победа, EKATTE 56873, община „Тун�
д жа“, одобрени със Заповед № РД-18-354 от
15.09.2017 г. на изпълнителни я дирек тор 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 56873.34.991:
площ: 21 073 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Агенция „Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 56873.34.992:
площ: 2995 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 56873.34.993:
площ: 13 268 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 56873.91.80:
площ: 8419 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 56873.91.81:
площ: 1873 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 56873.39.597:
площ: 10 734 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Агенция „Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 56873.39.598:
площ: 2836 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 56873.39.599:
площ: 541 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 56873.39.600:
площ: 98 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 56873.80.71:
площ: 111 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 56873.80.72:
площ: 159 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 56873.80.73:
площ: 415 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 56873.80.74:
площ: 5655 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 56873.80.75:
площ: 652 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, собственост на Община „Тунджа“;
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поземлен имот с идентификатор 56873.80.76:
площ: 92 кв. м, пасище, ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.239:
площ: 3704 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.240:
площ: 4224 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.241:
площ: 107 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.242:
п лощ: 1385 к в. м , пол я на , с о б с т вено с т на
МЗГ – НУГ;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.243:
площ: 59 кв. м, друг  вид дървопроизводителна
гора, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.244:
площ: 3951 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на ДП „Радиостан�
ции и телевизия“;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.245:
площ: 211 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.246:
площ: 17 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, собственост на ДП „Радиостанции
и телевизия“;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.247:
площ: 1485 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на ДП „Радиостан�
ции и телевизия“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 56873.34.2:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 54 160 кв. м, площ след промяната:
16 809 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.91.61:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Георги Събев Станчев, площ преди промяна�
та: 3656 кв. м, площ след промяната: 2377 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.91.62:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
2407 кв. м, площ след промяната: 1239 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.91.69:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Димитър Атанасов Митков, площ преди промя�
ната: 1500 кв. м, площ след промяната: 707 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.91.70:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Иван Димитров Георгиев, площ преди промя�
ната: 1500 кв. м, площ след промяната: 738 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.91.79:
за път от републиканската пътна мрежа, данни
преди промяната: собственост на държавата, площ:
49 263 кв. м, данни след промяната: собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструк�
тура“, площ: 43 170 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.142.60:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 8175 кв. м, площ след промяната:
8150 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.142.88:
нива, собственост на Йордан Матев Христов,
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площ преди промяната: 16 336 кв. м, площ след
промяната: 16 178 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.24.343:
за път от републиканската пътна мрежа, данни
преди промяната: собственост на държавата, площ:
10 570 кв. м, данни след промяната: собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструк�
тура“, площ: 9730 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.26.171:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 12 513 кв. м, площ след промяната:
8750 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.39.1:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 24 777 кв. м, площ след промяната:
18 601 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.39.3:
дере, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 15 465 кв. м, площ след про�
мяната: 15 180 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.39.10:
нива, собственост на Георги Колев Радев, площ
преди промяната: 9349 кв. м, площ след промя�
ната: 9020 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.39.31:
нива, собственост на Ангел Сребров Ангелов,
площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след
промяната: 4812 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.39.32:
нива, собственост на Генчо Иванов Генчев, площ
преди промяната: 7999 кв. м, площ след промя�
ната: 7743 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.39.41:
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди
промяната: 3809 кв. м, площ след промяната:
3462 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.39.42:
нива, собственост на Ганчо Георгиев Стойчев,
площ преди промяната: 3810 кв. м, площ след
промяната: 3584 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.39.43:
нива, собственост на Петрана Георгиева Митева,
площ преди промяната: 3809 кв. м, площ след
промяната: 3617 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.39.591:
нива, собственост на Георги Колев Радев и Вио
лета Павлева Радева, площ преди промяната:
16 567 кв. м, площ след промяната: 16 551 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.40.1:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3159 кв. м, площ след промяната:
3142 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.40.10:
нива, собственост на Георги Колев Радев, площ
преди промяната: 9999 кв. м, площ след промя�
ната: 8579 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.22.100: за
електроенергийното производство, собственост на
„Евро-опаковка 3“ – ЕООД, площ преди промяна�
та: 5166 кв. м, площ след промяната: 4947 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.22.110:
нива, собственост на Стоян Стоянов Добрев
Кафалов, площ преди промяната: 22 588 кв. м,
площ след промяната: 22 120 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.80.2:
дере, собственост на Община „Тунджа“, площ
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преди промяната: 3798 кв. м, площ след промя�
ната: 3779 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.80.20:
пасище, ДПФ, площ преди промяната: 58 532 кв. м,
площ след промяната: 57 219 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.80.30:
пасище, ДПФ, площ преди промяната: 23 703 кв. м,
площ след промяната: 22 276 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.80.50: па�
сище, ДПФ, площ преди промяната: 57 140 кв. м,
площ след промяната: 57 065 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.80.67:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3849 кв. м, площ след промяната:
286 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.8:
поляна, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди
промяната: 708 кв. м, площ след промяната:
195 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.35:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община „Тунджа“, площ преди промяната:
8324 кв. м, площ след промяната: 8321 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.51: за
селскостопански, горски, ведомствен път, данни
преди промяната: собственост на Община „Тун�
джа“ – кметство с. Каравелово, площ: 2308 кв. м,
данни след промяната: собственост на Община
„Тунджа“, площ: 127 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.52:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община „Тунджа“, площ преди промяната:
658 кв. м, площ след промяната: 128 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.53:
д ру г  ви д д ървоп роизводи т елна г ора, да нни
преди промяната: собственост на Община „Тун�
джа“ – кметство с. Каравелово, площ: 8495 кв. м,
данни след промяната: собственост на Община
„Тунджа“, площ: 7328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.54: за
селскостопански, горски, ведомствен път, данни
преди промяната: собственост на Община „Тун�
джа“ – кметство с. Каравелово, площ: 6244 кв. м,
данни след промяната: собственост на Община
„Тунджа“, площ: 4044 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.61:
д ру г  ви д д ървоп роизводи т елна г ора, да нни
преди промяната: собственост на Община „Тун�
джа“ – кметство с. Каравелово, площ: 2904 кв. м,
данни след промяната: собственост на Община
„Тунджа“, площ: 2668 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.111:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Таня Петкова Радева, площ преди промяната:
1450 кв. м, площ след промяната: 1438 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.208:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община „Тунджа“, площ преди промяната:
1607 кв. м, площ след промяната: 1579 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.209:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Татяна Иванова Василева, площ преди промя�
ната: 1305 кв. м, площ след промяната: 1290 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.210:
за друг курортно-рекреационен обект, собственост
на Стоян Проданов Иванов, площ преди промя�
ната: 1145 кв. м, площ след промяната: 1139 кв. м;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1   

поземлен имот с идентификатор 56873.93.218:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община „Тунджа“, площ преди промяната:
940 141 кв. м, площ след промяната: 937 553 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.20:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на ДП „Радиостанции и телевизия“,
площ преди промяната: 3641 кв. м, площ след
промяната: 547 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.22:
друг  вид дървопроизводителна гора, собстве�
ност на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промя�
ната: 1 746 865 кв. м, площ след промяната:
1 746 845 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56873.93.64:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
15 896 кв. м, площ след промяната: 13 346 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 56873.39.21:
площ: 157 кв. м, нива, собственост на държавата.
IV. С. Симеоново, EK ATTE 66456, община
„Тунджа“, одобрени със Заповед № РД-18-437
от 2.10.2017 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 66456.17.147:
площ: 7383 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 66456.17.148:
площ: 21 288 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Агенция „Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 66456.17.149:
площ: 51 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 66456.15.130:
площ: 79 002 кв. м, за местен път, собственост
на Община „Тунджа“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 66456.17.133:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 20 557 кв. м, площ след промяната:
9990 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66456.17.134:
за път от републиканската пътна мрежа, данни
преди промяната: собственост на държавата, площ:
18 176 кв. м, данни след промяната: собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструк�
тура“, площ: 22 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66456.13.28:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 184 534 кв. м, площ след промяната:
179 916 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 66456.15.129:
площ: 74 384 кв. м, за местен път, собственост
на Община „Тунджа“.
V. С. Челник, EKATTE 80306, община „Тунджа“,
одобрени със Заповед № РД-18-611 от 1.11.2017 г.
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на изпълнителния директор на Агенцията по гео�
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 80306.22.203:
площ: 7166 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 80306.23.238:
площ: 6269 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 80306.23.239:
площ: 18 634 кв. м, скали, собственост на Община
„Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 80306.23.240:
площ: 765 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.367:
площ: 22 246 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Агенция „Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.368:
площ: 109 кв. м, изоставена орна земя, земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.369:
площ: 124 кв. м, изоставена орна земя, земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 80306.25.299:
площ: 10 164 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Агенция „Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.366:
площ: 21 953 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 80306.26.352:
площ: 912 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, собственост на Община „Тунджа“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 80306.23.48:
нива, собственост на ЕТ „Зем. къща Аграрика –
М. Шевкенов“, площ преди промяната: 20 985
кв. м, площ след промяната: 20 917 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.23.51:
водно течение, река, собственост на държава�
та – МОСВ, площ преди промяната: 2154 кв. м,
площ след промяната: 1356 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.23.120:
скали, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 26 920 кв. м, площ след про�
мяната: 5814 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.23.174:
изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 5948 кв. м, площ след
промяната: 5283 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.49:
нива, собственост на Стоян Митев Тодоров,
площ преди промяната: 18 964 кв. м, площ след
промяната: 18 851 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.68:
нива, собственост на Росен Митев Димитров,
площ преди промяната: 24 997 кв. м, площ след
промяната: 24 943 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.76:
нива, собственост на „Ставен“ – АД, площ преди
промяната: 4345 кв. м, площ след промяната:
3883 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 80306.24.77:
нива, собственост на Колю Петров Василев,
площ преди промяната: 10 197 кв. м, площ след
промяната: 9843 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.101:
нива, собственост на ЕТ „Янакиев-Митко Яна�
киев“, площ преди промяната: 17 298 кв. м, площ
след промяната: 16 995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.140:
нива, собственост на Димитър Иванов Хаджиев,
площ преди промяната: 14 033 кв. м, площ след
промяната: 13 761 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.197:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 8748 кв. м, площ след промяната:
8713 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.198:
изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 13 113 кв. м, площ след
промяната: 5989 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.200:
изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 10 311 кв. м, площ след
промяната: 5753 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.203:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ�
жение, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 4353 кв. м, площ след промя�
ната: 4317 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.205:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ�
жение, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 1031 кв. м, площ след промя�
ната: 1023 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.208:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 5671 кв. м, площ след промяната:
5630 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.299: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 13 493 кв. м, площ след промяната:
13 455 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.25.41:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 15 189 кв. м,
площ след промяната: 14 615 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.25.42:
нива, собственост на „Куул Енд Фреш 2015“ –
ЕООД, площ преди промяната: 15 658 кв. м, площ
след промяната: 15 118 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.25.43:
нива, собственост на Христо Георгиев Христов,
площ преди промяната: 34 048 кв. м, площ след
промяната: 32 949 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.25.54:
нива, собственост на Стойна Атанасова Читакова,
площ преди промяната: 6296 кв. м, площ след
промяната: 5938 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.25.58:
за път от републиканската пътна мрежа, данни
преди промяната: собственост на държавата, площ:
5028 кв. м, данни след промяната: собственост на
държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“,
площ: 1373 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.25.61:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
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промяната: 51 914 кв. м, площ след промяната:
49 179 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.25.209:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 5152 кв. м, площ след промяната:
5123 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.26.64:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про�
мяната: 142 920 кв. м, площ след промяната:
141 661 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.202:
язовир, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 2433 кв. м, площ след промя�
ната: 2423 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.350:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 44 494 кв. м, площ след промяната:
21 443 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.26.50:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 5015 кв. м, площ след промяната:
2753 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80306.26.63:
гробищен парк, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 13 055 кв. м, площ след
промяната: 15 512 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 80306.22.202:
площ: 7101 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 80306.23.52:
площ: 3097 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 80306.24.201:
площ: 8994 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата.
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 об�
народването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
За изпълнителен директор:
В. Тодорова
6518
ЗАПОВЕД № КД-14-104
от 17 август 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-41957-16.03.2020 г.,
вх. № 09 - 41962-16.03.2 02 0 г., вх. № 09 - 4373719.03.2020 г., вх. № 09-43786-19.03.2020 г., вх. № 0943802-19.03.2020 г., вх. № 09-43809-19.03.2020 г. и
вх. № 09-43831-19.03.2020 г. от СГКК – Ямбол, и
приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-0220-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа�
ването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване на
явна фактическа грешка одобрявам изменението в
кадастралната карта и кадастралните регистри на:
I. С. Бол я рско, EK AT T E 05308, общ и на
„Тунджа“, одобрени със Заповед № РД-18-438
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от 2.10.2017 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 05308.19.246:
площ: 257 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 05308.19.247:
площ: 746 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 05308.19.248:
площ: 104 кв. м, друг вид земеделска земя, соб�
ственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 05308.23.17:
площ: 989 кв. м, дере, собственост на Община
„Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 05308.23.18:
площ: 3307 кв. м, дере, собственост на Община
„Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 05308.23.19:
площ: 1076 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05308.23.20:
площ: 146 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05308.23.21:
площ: 4710 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 05308.23.22:
площ: 569 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 05308.24.632:
площ: 1612 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 05308.19.1:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 48 464 кв. м, площ след промяната:
46 365 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05308.19.2:
данни преди промяната: за селскостопански,
горски, ведомствен път, площ: 2203 кв. м, данни
след промяната: за местен път, площ: 3195 кв. м,
собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 05308.23.6:
нива, собственост на „С.И.Г“ – ЕООД, площ преди
промяната: 38 003 кв. м, площ след промяната:
37 662 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05308.23.11:
дере, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 15 792 кв. м, площ след про�
мяната: 9703 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05308.23.12:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя�
ната: 9573 кв. м, площ след промяната: 5372 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05308.23.13:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 36 113 кв. м, площ след промяната:
31 265 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05308.23.14:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 6727 кв. м, площ след
промяната: 12 670 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05308.23.15:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1596 кв. м, площ след промяната:
1575 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05308.24.114:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
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промяната: 17 355 кв. м, площ след промяната:
14 545 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05308.24.624:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1040 кв. м, площ след промяната:
998 кв. м.
II. С. Веселиново, EK ATTE 10776, община
„Тунджа“, одобрени със Заповед № РД-18-334
от 13.09.2017 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 10776.10.71:
площ: 218 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 10776.3.106:
за път от републиканската пътна мрежа, соб�
ственост на държавата, площ преди промяната:
10 966 кв. м, площ след промяната: 11 241 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10776.4.153:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 4165 кв. м, площ след промяната:
3889 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10776.10.15:
за хранително-вкусовата промишленост, собстве�
ност на „Български Йогурт“ – ООД, площ преди
промяната: 9991 кв. м, площ след промяната:
9739 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10776.10.32:
нива, собственост на Атанас Атанасов Атанасов,
площ преди промяната: 6245 кв. м, площ след
промяната: 6155 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10776.10.47:
данни преди промяната: за селскостопански,
горски, ведомствен път, площ: 1101 кв. м, данни
след промяната: за местен път, площ: 2004 кв. м,
собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 10776.10.48:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 6741 кв. м, площ след промяната:
6683 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10776.10.49:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 481 кв. м, площ след промяната:
260 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10776.10.60: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 7935 кв. м,
площ след промяната: 7436 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10776.5.2:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 8217 кв. м, площ след промяната:
8052 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10776.13.98:
данни преди промяната: за местен път, площ:
8661 кв. м, данни след промяната: за път от ре�
публиканската пътна мрежа, площ: 8826 кв. м,
собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 10776.16.68:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
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собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 346 кв. м, площ след промяната:
254 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10776.16.79: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 919 кв. м,
площ след промяната: 1012 кв. м.
III. С. Дра жево, EK AT TE 23501, община
„Тунджа“, одобрени със Заповед № РД-18-396
от 25.09.2017 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 23501.16.296:
площ: 184 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 23501.16.297:
площ: 532 кв. м, отводнителен канал, собственост
на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 23501.21.218:
площ: 5126 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 23501.21.219:
площ: 235 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 23501.21.220:
площ: 679 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 23501.13.170: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 11 639 кв. м, данни след промяната:
11 506 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23501.13.171:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2141 кв. м, данни след промяната:
1844 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23501.13.236:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 1674 кв. м, данни след промяната:
1651 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23501.13.277:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1934 кв. м, данни след промяната:
1541 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23501.14.98:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 12 029 кв. м, данни след
промяната: 12 874 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23501.16.32:
пасище, собственост на Емил Русев Щърбанов,
площ преди промяната: 7999 кв. м, площ след
промяната: 7736 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23501.16.33:
пасище, собственост на Виолета Михова Минкова,
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1832 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23501.16.36:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя�
ната: 1676 кв. м, площ след промяната: 1487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23501.16.41:
за друг вид застрояване, собственост на Община
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„Тунджа“, площ преди промяната: 857 кв. м, площ
след промяната: 762 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23501.18.129:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 7300 кв. м, площ след промяната:
7232 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23501.18.163:
дере, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 7672 кв. м, площ след промя�
ната: 7589 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23501.18.196:
за друг вид застрояване, собственост на Община
„Тунджа“, площ преди промяната: 4741 кв. м,
площ след промяната: 4509 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23501.18.218:
друг вид трайно насаждение, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 34 192 кв. м, площ след
промяната: 31 951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23501.21.119:
за път от републиканската пътна мрежа, соб�
ственост на държавата, площ преди промяната:
53 890 кв. м, площ след промяната: 51 604 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23501.25.114:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 22 958 кв. м, площ след
промяната: 22 703 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23501.25.140:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 5623 кв. м, площ след промяната:
4748 кв. м.
IV. С. Кабиле, EKATTE 35028, община „Тун�
д жа“, одобрени със Заповед № РД-18-395 от
25.09.2017 г. на изпълнителни я дирек тор 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 35028.11.160:
площ: 851 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 35028.22.305:
площ: 2139 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 35028.11.37:
нива, собственост на Недялка Димитрова Митева,
площ преди промяната: 6997 кв. м, площ след
промяната: 6846 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35028.11.38:
нива, собственост на Стефан Дамянов Господи�
нов, площ преди промяната: 6997 кв. м, площ
след промяната: 6863 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35028.11.63:
нива, собственост на Стефан Дамянов Господи�
нов, площ преди промяната: 4306 кв. м, площ
след промяната: 4183 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35028.11.89:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 15 491 кв. м, площ след
промяната: 15 855 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35028.11.107:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
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промяната: 836 кв. м, площ след промяната:
798 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35028.22.129:
изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 1497 кв. м, площ след
промяната: 590 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35028.22.130:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 994 кв. м, площ след промяната:
974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35028.22.155:
за исторически паметник, историческо място,
собственост на държавата – МК, площ преди
промяната: 926 кв. м, площ след промяната:
768 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35028.22.288:
изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 3500 кв. м, площ след
промяната: 1576 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35028.22.290:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 10 834 кв. м, площ след
промяната: 12 530 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35028.30.1:
нива, собственост на Еленка Желязкова Димова,
площ преди промяната: 9987 кв. м, площ след
промяната: 9161 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35028.23.42:
рибарник, собственост на „Диана Фиш“ – ЕООД,
площ преди промяната: 43 445 кв. м, площ след
промяната: 43 327 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35028.23.618:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 2460 кв. м, площ след
промяната: 2731 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35028.24.60:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 371 кв. м, площ след промяната:
218 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 35028.11.104:
площ: 768 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, собственост на Община „Тунджа“.
V. С. Могила, EKATTE 48787, община „Тунджа“,
одобрени със Заповед № РД-18-357 от 15.09.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по гео�
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 48787.11.286:
площ: 2933 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 48787.11.287:
площ: 568 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 48787.11.288:
площ: 1125 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 48787.11.289:
площ: 727 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 48787.2.55:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
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промяната: 44 211 кв. м, площ след промяната:
44 184 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48787.2.142:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 13 336 кв. м, площ след промяната:
13 293 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48787.2.143:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 18 190 кв. м, площ след промяната:
18 152 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48787.2.286:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1711 кв. м, площ след промяната:
1709 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48787.11.79: за
стопански двор, собственост на Христо Димитров
Христов, площ преди промяната: 10 521 кв. м,
площ след промяната: 10 374 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48787.11.83:
нива, собственост на Георги Пенев Пенев, площ
преди промяната: 9997 кв. м, площ след промя�
ната: 9790 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48787.11.134:
за животновъдна ферма, собственост на ДПФ –
МЗX, площ преди промяната: 40 570 кв. м, площ
след промяната: 40 399 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48787.11.135:
за път от републиканската пътна мрежа, соб�
ственост на държавата, площ преди промяната:
68 877 кв. м, площ след промяната: 64 900 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48787.11.190:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 4599 кв. м, площ след
промяната: 4561 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48787.11.192:
пасище, собственост на „Агробул“ – ООД, площ
преди промяната: 25 513 кв. м, площ след про�
мяната: 25 332 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48787.11.194:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 271 кв. м, площ след
промяната: 265 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48787.11.196: за
друг вид производствен, складов обект, собстве�
ност на „Агробул“ – ООД, площ преди промяната:
29 408 кв. м, площ след промяната: 28 912 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48787.11.282:
дере, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 23 679 кв. м, площ след про�
мяната: 23 657 кв. м.
VI. С. Стара река, EKATTE 68878, община
„Тунджа“, одобрени със заповеди № РД-18-497
от 12.10.2017 г. и № РД-18-1 от 11.01.2010 г. на из�
пълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
сграда с идентификатор 68878.9.51.1: площ:
74 кв. м, здравно заведение, собственост на Об�
щина „Тунджа“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 68878.9.51:
данни преди промяната: друг  вид земеделска
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земя, площ: 672 кв. м, данни след промяната: за
ветеринарна лечебница, площ: 676 кв. м, собстве�
ност на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 68878.9.63:
нива, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 336 кв. м, площ след промя�
ната: 233 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68878.9.64:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3589 кв. м, площ след промяната:
3631 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68878.9.65: за
местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 3088 кв. м, площ след
промяната: 3141 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68878.19.50:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 952 кв. м, площ след промяната:
956 кв. м.
VII. С. Хаджидимитрово, EKATTE 77030, об�
щина „Тунджа“, одобрени със Заповед № РД-18-723
от 14.03.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 77030.23.8:
овощна градина, собственост на Стефан Иванов
Генов, площ преди промяната: 60 818 кв. м, площ
след промяната: 60 768 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77030.23.23:
дере, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 6980 кв. м, площ след промя�
ната: 6927 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77030.23.26:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 27 832 кв. м, площ след
промяната: 27 812 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77030.23.265:
за път от републиканската пътна мрежа, соб�
ственост на държавата, площ преди промяната:
30 278 кв. м, площ след промяната: 30 399 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77030.24.53:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 18 412 кв. м, площ след
промяната: 20 856 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77030.24.111:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2320 кв. м, площ след промяната:
2290 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77030.24.120:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3766 кв. м, площ след промяната:
2994 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77030.24.121:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 4322 кв. м, площ след промяната:
2682 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
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С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об�
народването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

6519

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № КД-14-105
от 19 август 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. №  09-71310-4.06.2020 г.,
вх. № 09-57995-29.04.2020 г. и вх. № 09-6481119.05.2020  г. от СГКК – Бургас, и приложените
към тях документи и материали, определени по
чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на
МРРБ за съдържанието, създаването и поддър�
жането на кадастралната карта и кадастралните
регистри, и за отстраняване на явна фактическа
грешка одобрявам изменението в кадастралната
карта и кадастралните регистри на:
I. Гр. Бургас, EKATTE 07079, община Бургас,
одобрени със Заповеди № РД-18-92 от 12.12.2015 г.,
№ РД-18-35 о т 26.04.2016 г., № РД-18-965 о т
22.12.2017 г. и КД-14-32 от 25.10.2019 г. на изпъл�
нителния 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 07079.12.1952:
площ: 5674 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Министерството на транспорта;
поземлен имот с идентификатор 07079.13.2304:
площ: 34 996 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Министерството на транспорта;
поземлен имот с идентификатор 07079.13.2305:
площ: 2571 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.12.1953:
площ: 1370 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.12.1954:
площ: 410 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.13.2306:
площ: 26 869 кв. м, за местен път, собственост
на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.13.2307:
площ: 4670 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.13.2308:
площ: 4365 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.13.2309:
площ: 3336 кв. м, пасище, собственост на Община
Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.13.2310:
площ: 5568 кв. м, пасище, собственост на Община
Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.9940:
площ: 5973 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас;
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поземлен имот с идентификатор 07079.17.9941:
площ: 3965 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.9942:
площ: 16 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.9944:
площ: 1446 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.9939:
площ: 24 614 кв. м, за местен път, собственост
на Община Бургас.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 07079.12.1:
дере, собственост на Км. с. Ветрен – дерета мо�
чур. канали, площ преди промяната: 49 248 кв. м,
площ след промяната: 48 038 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.12.30:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Км. с. Ветрен – пътища, площ
преди промяната: 4705 кв. м, площ след промя�
ната: 4713 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.12.33:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на държавата, площ преди промяна�
та: 3763 кв. м, площ след промяната: 3150 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.12.34:
за път от републиканската пътна мрежа, соб�
ственост на държавата чрез Министерството на
транспорта, площ преди промяната: 15 366 кв. м,
площ след промяната: 12 810 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.12.37:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Км. с. Ветрен – пътища, площ
преди промяната: 3229 кв. м, площ след промя�
ната: 2641 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.13.45: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве�
ност на Община Бургас, Км. Банево ост. фонд,
площ преди промяната: 26 188 кв. м, площ след
промяната: 24 403 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.13.182:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб�
ственост на Община Бургас, Км. Банево ост. фонд,
площ преди промяната: 9441 кв. м, площ след
промяната: 9398 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.12.662:
друг  вид земеделска земя, няма данни за соб�
ственост, площ преди промяната: 407 кв. м, площ
след промяната: 405 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.12.663:
нива, собственост на Светлана Найденова Ива�
нова, Атанас, Илия, Владо и Лазар Бъжлекови и
Ася Найденова Бъжлекова, площ преди промяна�
та: 2198 кв. м, площ след промяната: 1969 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.12.679:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Км. с. Ветрен – пътища, площ
преди промяната: 4364 кв. м, площ след промя�
ната: 4337 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.12.680:
нива, собственост на Гергана Петрова Бялкова,
Анна Владова Танева, Гергана Славейкова Вел�
чева, Атанаска Славейкова Радулова-Хедари,
Невенка Райчева Радулова, Виолета Владева
Радулова, Владимир Димитров Радулов, Райчо
Димитров Радулов, Деян Колев Бялков и Дани�
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ела Петрова Захариева, площ преди промяната:
4305 кв. м, площ след промяната: 3582 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.64:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Бургас, Км. Рудник,
площ преди промяната: 160 кв. м, площ след
промяната: 155 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.82:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Бургас – Км. Рудник,
площ преди промяната: 5866 кв. м, площ след
промяната: 5840 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.339:
пасище, собственост на Община Бургас, Км.
с. Рудник, площ преди промяната: 107 753 кв. м,
площ след промяната: 107 721 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1379:
пасище, собственост на Илия Георгиев Георгиев,
площ преди промяната: 2599 кв. м, площ след
промяната: 2583 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1410:
нива, собственост на Мариана Томова Шутова,
площ преди промяната: 3695 кв. м, площ след
промяната: 3172 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1411:
нива, собственост на Гани Миндов Ганев, площ
преди промяната: 4093 кв. м, площ след промя�
ната: 3793 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1412:
нива, собственост на Желю Константинов Коста�
динов, площ преди промяната: 5650 кв. м, площ
след промяната: 5066 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1413:
нива, собственост на Тома Георгиев Которов и
Лилия Георгиева Которова, площ преди промяна�
та: 3750 кв. м, площ след промяната: 3275 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1414:
нива, собственост на Петър Атанасов Камчалиев,
площ преди промяната: 7499 кв. м, площ след
промяната: 6831 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1415:
нива, собственост на Александър Петров Камча�
лиев, площ преди промяната: 7499 кв. м, площ
след промяната: 7178 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1416:
нива, собственост на Валентина Георгиева Апос�
толова, площ преди промяната: 7499 кв. м, площ
след промяната: 7107 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.2152:
пасище, собственост на Читалище Пробуда, площ
преди промяната: 8958 кв. м, площ след промя�
ната: 8722 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.2219:
за стопански двор, собственост на Янчо Костов
Янков, Душанка Петрова Захова и Георги Захов
Стефанов, площ преди промяната: 2400 кв. м,
площ след промяната: 2347 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.2225:
изоставена орна земя, собственост на Анаста�
сия Вълчева Кирякова, площ преди промяната:
2547 кв. м, площ след промяната: 2546 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.2226:
изоставена орна земя, собственост на Димитър
Йорданов Атанасов, площ преди промяната:
2476 кв. м, площ след промяната: 2238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.2231:
изоставена орна земя, собственост на Община
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Бургас, Км.с.Рудник, площ преди промяната:
1193 кв. м, площ след промяната: 760 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.2236:
изоставена орна земя, собственост на Община
Бургас, Км. с. Рудник – остатъчен-1, площ преди
промяната: 3625 кв. м, площ след промяната:
4017 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.2239:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Бургас, Км. Рудник,
площ преди промяната: 5642 кв. м, площ след
промяната: 5570 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.80:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Бургас, Км. Рудник,
площ преди промяната: 23 658 кв. м, площ след
промяната: 23 683 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.130:
нива, собственост на община Бургас, Км. с. Руд�
ник, площ преди промяната: 9821 кв. м, площ
след промяната: 10 301 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.194:
пасище, собственост на Община Бургас, Км.
Рудник, площ преди промяната: 406 969 кв. м,
площ след промяната: 404 414 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.217:
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1,
площ преди промяната: 6530 кв. м, площ след
промяната: 6853 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.259:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Бургас, Км. Рудник,
площ преди промяната: 1848 кв. м, площ след
промяната: 1905 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.304:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на община Бургас, Км. Рудник,
площ преди промяната: 10 242 кв. м, площ след
промяната: 10 183 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1071:
нива, собственост на ПК „НАРКООП“, площ преди
промяната: 49 052 кв. м, площ след промяната:
48 464 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1073:
пасище, собственост на храм „Света Богороди�
ца“ – Бургас, площ преди промяната: 33 081 кв. м,
площ след промяната: 32 356 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1093:
нива, собственост на Училище – с. Рудник, площ
преди промяната: 19 103 кв. м, площ след про�
мяната: 19 013 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1108:
нива, собственост на Тодор Радев Пенев, площ
преди промяната: 14 987 кв. м, площ след про�
мяната: 14 878 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1116:
нива, собственост на БНЕ ООД И КО КД, площ
преди промяната: 15 042 кв. м, площ след про�
мяната: 14 847 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1118:
п а с и щ е, с о б с т в е н о с т н а О б щ и н а Бу р г а с ,
Км. с. Рудник, площ преди промяната: 47 881
кв. м, площ след промяната: 48 324 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1126:
нива, собственост на „Маримакс България“ –
ЕООД, площ преди промяната: 19 047 кв. м, площ
след промяната: 18 824 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1134:
нива, собственост на Иванка Илиева Вълчева,
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площ преди промяната: 19 002 кв. м, площ след
промяната: 18 861 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 07079.12.36:
площ: 714 кв. м, за друг поземлен имот за дви�
жение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 07079.13.187:
площ: 35 739 кв. м, за местен път, собственост
на държавата;
поземлен имот с идентификатор 07079.12.661:
площ: 799 кв. м, за местен път, собственост на
Км. с. Ветрен – пътища;
поземлен имот с идентификатор 07079.13.56:
площ: 35 474 кв. м, за местен път, собственост
на държавата;
поземлен имот с идентификатор 07079.13.59:
площ: 9333 кв. м, пасище, собственост на Община
Бургас, Км. с. Банево;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.8:
площ: 1458 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.176:
площ: 3651 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас, Км. Рудник;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.350:
площ: 2307 кв. м, за местен път, собственост на
община Бургас, Км. Рудник;
поземлен имот с идентификатор 07079.17.139:
площ: 21261 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас, Км. Рудник.
II. С. Извор, EKATTE 32367, община Бургас,
одобрени със Заповед № РД-18-5 от 14.03.2016 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по гео�
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 32367.1.41:
площ: 4196 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Министерството на транспорта;
поземлен имот с идентификатор 32367.7.242:
площ: 387 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 32367.16.126:
площ: 8100 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 32367.16.127:
площ: 15 537 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на ОФ – полски
пътища;
поземлен имот с идентификатор 32367.16.128:
площ: 1680 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на ОФ – полски
пътища;
поземлен имот с идентификатор 32367.33.41:
площ: 3886 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Министерството на транспорта;
поземлен имот с идентификатор 32367.35.11:
площ: 34 482 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Министерството на транспорта;
поземлен имот с идентификатор 32367.3.133:
площ: 4306 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Министерството на транспорта;
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поземлен имот с идентификатор 32367.3.134:
площ: 1908 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 32367.10.209:
площ: 11 497 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Министерството на транспорта.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 32367.1.22:
водно течение, река, собственост на държава�
та – МОСВ, площ преди промяната: 5312 кв. м,
площ след промяната: 4309 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32367.1.24:
язовир, собственост на Община Бургас, площ
преди промяната: 182 763 кв. м, площ след про�
мяната: 182 422 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32367.7.103:
изоставена орна земя, собственост на Яни Геор�
гиев Терзиев, площ преди промяната: 4501 кв. м,
площ след промяната: 4332 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32367.7.132:
нива, собственост на „Норматив“ – ООД, площ
преди промяната: 24 099 кв. м, площ след про�
мяната: 23 975 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32367.7.219:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб�
ственост на ОФ – полски пътища, площ преди
промяната: 11 069 кв. м, площ след промяната:
11 095 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32367.16.1:
нива, собственост на Христо Стоянов Ковачев,
площ преди промяната: 15 500 кв. м, площ след
промяната: 14 622 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32367.16.96:
нива, собственост на Иван Христов Бахчеванов,
площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след
промяната: 4913 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32367.16.97:
нива, собственост на Нели Иванова Хулева,
площ преди промяната: 4998 кв. м, площ след
промяната: 4980 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32367.16.119:
за местен път, собственост на Община Бургас,
площ преди промяната: 14 176 кв. м, площ след
промяната: 8318 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32367.33.29:
изоставена орна земя, собственост на Яна Кос�
тадинова Стоянова, площ преди промяната:
39 992 кв. м, площ след промяната: 39 990 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32367.35.3:
широколистна гора, собственост на Община
Бургас, площ преди промяната: 5 873 188 кв. м,
площ след промяната: 5 851 425 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32367.35.7: ши�
роколистна гора, собственост на държавата чрез
ЮИДП ДП – гр. Сливен, ТП „ДЛС Ропотамо“,
площ преди промяната: 16 155 кв. м, площ след
промяната: 16 063 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32367.3.125:
дере, собственост на ОФ – полски пътища, площ
преди промяната: 30 688 кв. м, площ след про�
мяната: 30 457 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32367.10.5:
нива, собственост на Радка Петкова Пеева, площ
преди промяната: 3499 кв. м, площ след промя�
ната: 3195 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 32367.10.194:
пасище, собственост на Община Бургас, площ
преди промяната: 8819 кв. м, площ след промя�
ната: 5669 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32367.10.195:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб�
ственост на ОФ – полски пътища, площ преди
промяната: 4355 кв. м, площ след промяната:
4173 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32367.10.196:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб�
ственост на ОФ – полски пътища, площ преди
промяната: 1514 кв. м, площ след промяната:
1380 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 32367.1.23:
площ: 2853 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 32367.16.108:
площ: 18598 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на ОФ – полски
пътища;
поземлен имот с идентификатор 32367.33.40:
площ: 3885 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32367.35.10:
площ: 12628 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32367.3.123:
площ: 5983 кв. м, за местен път, собственост на
Община Бургас;
поземлен имот с идентификатор 32367.10.193:
площ: 5137 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32367.10.197:
площ: 2589 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на ОФ – полски
пътища.
III. С. Маринка, EKATTE 47202, община Бургас,
одобрени със Заповед № РД-18-22 от 24.03.2016 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по гео�
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 47202.9.160:
площ: 6696 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Министерството на транспорта.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 47202.9.1:
нива, собственост на Тотьо Станчев Димов,
площ преди промяната: 499 кв. м, площ след
промяната: 328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47202.9.2:
нива, собственост на Тодор Георгиев Тодоров,
площ преди промяната: 12 416 кв. м, площ след
промяната: 9716 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47202.9.130: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве�
ност на общински фонд, площ преди промяната:
52 кв. м, площ след промяната: 40 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47202.9.153:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на държавната пътна мрежа, площ
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преди промяната: 746 кв. м, площ след промя�
ната: 2468 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47202.9.156:
дере, собственост на общински фонд, площ преди
промяната: 26 422 кв. м, площ след промяната:
25 541 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47202.9.157: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве�
ност на общински фонд, площ преди промяната:
5211 кв. м, площ след промяната: 5130 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 47202.9.154:
площ: 3649 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавна пътна мрежа;
поземлен имот с идентификатор 47202.9.155:
площ: 922 кв. м, за друг поземлен имот за дви�
жение и транспорт, собственост на държавната
пътна мрежа.
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 об�
народването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

6520

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 302
от 27 август 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общин�
ският съвет – Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на об�
щински нежилищeн имот със стопанско предназна�
чение, представляващ: „Поземлен имот с иденти�
фикатор 10447.517.119 по КККР на гр. Велико Тър�
ново, с площ 740 кв. м, за който е отреден УПИ Х –
„за техническа инфраструктура“, от кв. 570 по
ПУП – ПР на гр. Велико Търново“ – собственост
на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредител�
ни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кре�
дит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за привати�
зация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
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Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 303
от 27 август 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общин�
ският съвет – Велико Търново, реши:
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1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищeн имот със стопанско пред�
назначение, представляващ: „Поземлен имот с
идентификатор 10447.517.120 по КККР на гр. Вели�
ко Търново, с площ 863 кв. м, за който е отреден
УПИ ХI-10 – „за техническа инфраструктура“,
от кв. 570 по ПУП – ПР на гр. Велико Търно�
во“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредител�
ни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кре�
дит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за привати�
зация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.

6674

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 304
от 27 август 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общин�
ският съвет – Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищeн имот със стопанско пред�
назначение, представляващ: „Поземлен имот с
идентификатор 10447.517.129 по КККР на гр. Вели�
ко Търново, с площ 3031 кв. м, за който е отреден
УПИ XII-11 – „за техническа инфраструктура“,
от кв. 570 по ПУП – ПР на гр. Велико Търно�
во“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредител�
ни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кре�
дит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за привати�
зация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
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Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 305
от 27 август 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общин�
ският съвет – Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищeн имот със стопанско пред�
назначение, представляващ: „Поземлен имот с
идентификатор 10447.517.121 по КККР на гр. Велико
Търново, с площ 3493 кв. м, за който е отреден
УПИ XIII-11 – „за техническа инфраструктура“,
от кв. 570 по ПУП – ПР на гр. Велико Търно�
во“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредител�
ни сделки с имота, сключването на договори с
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предмет имота по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кре�
дит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за привати�
зация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.

6676

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 306
от 27 август 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общин�
ският съвет – Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общ и нск и неж и л и щeн и мо т с ъ с с т опа нско
п редназначение, п редставл яващ: „Позем лен
имот с идентификатор 10447.517.123 по КККР
на гр. Велико Търново, с площ 2623 кв. м, за
който е отреден УПИ XIV-74 – „за техническа
инфраструктура“, от кв. 570 по ПУП – ПР на
гр. Велико Търново“ – собственост на Община
Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредител�
ни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кре�
дит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за привати�
зация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.

6677

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 309
от 27 август 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 във връзка
с ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 225 от
25.06.2020 г. (ДВ, бр. 60 от 2020 г.) Общинският
съвет – Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 121 000 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот със
с т опа нско п ред на значен ие, п редс та в л я ва щ:
„Застроен урегулиран поземлен имот I – „за
общественообслужващи дейности“, от кв. 11
по ПУП на с. Беляковец, заедно с построена в
него сграда (бивше училище)“ – собственост на
Община Велико Търново. Сделката се облага
частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 6000 лв.
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3. Търгът да се проведе при следните усло�
вия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба за обекта. Определя цена за продаж�
ба на комплект тръжна документация в размер
300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната документация
да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130
3124 7614 00 на Общинската агенция за привати�
зация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMBBGSF. Тръжната
документация да се получава след представяне в
ОбАП на документ за извършено плащане – стая
419 в сградата на Община Велико Търново, все�
ки работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ
датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 36 300 лв. Депозитът
да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключ�
ването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за оп�
ределяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при „Общин�
ска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMBBGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане при
следните условия: начална вноска – не по-малка
от 30 на сто от достигнатата на търга продажна
цена (без ДДС) заедно с целия размер на дъл�
жимия ДДС; срок за издължаване на остатъка
от продажната цена – до 24 месеца считано от
датата на сключване на договора, на равни внос�
ки, всяка от които е дължима през не повече от
шест месеца считано от предходната вноска по
разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Тър�
ново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг 
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определе�
ният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
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11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последва�
щи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, тър�
гът се провежда в първия следващ работен ден.

6688

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 310
от 27 август 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 във връзка
с ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 195 от
28.05.2020 г. (ДВ, бр. 52 от 2020 г.) Общинският
съвет – Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 36 100 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот със
стопанско предназначение, представляващ: „За�
строен урегулиран поземлен имот II-71 от кв. 19
по ПУП на с. Балван, заедно с построена в него
сграда (бивша ветеринарна лечебница с пристрой�
ка)“ – собственост на Община Велико Търново.
Сделката се облага частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 1800 лв.
3. Търгът да се проведе при следните усло�
вия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14,30 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и до�
говор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG
95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската аген�
ция за приватизация (ОбАП) при „Общинска
банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код
SOMBBGSF. Тръжната документация да се по�
лучава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново всеки работен ден и до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 10 830 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614
01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД – клон
Велико Търново, BIC код SOMBBGSF – до 16 ч.
на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключ�
ването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за оп�
ределяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска
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банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код
SOMBBGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане при
следните условия: начална вноска – не по-малка
от 30 на сто от достигнатата на търга продажна
цена (без ДДС) заедно с целия размер на дъл�
жимия ДДС; срок за издължаване на остатъка
от продажната цена – до 24 месеца считано от
датата на сключване на договора, на равни внос�
ки, всяка от които е дължима през не повече от
шест месеца считано от предходната вноска по
разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Тър�
ново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата
на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг 
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определе�
ният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последва�
щи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, тър�
гът се провежда в първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
6689

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 130
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
от ЗУТ Общинският съвет – Гурково, одобрява
изменение на действуващия общ устройствен
план (ОУП) на община Гурково в частта му за
ПИ с идентификатор 38203.169.1 по КККР на
с. Конаре, като за имота се отреди устройствена
зона – Пп – предимно производствена зона.
Председател:
Г. Гочев
6690
590. – Българската народна банка на основа�
ние чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.08.2020 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
53 684
Вземания от правителството
на Република България
0

ВЕСТНИК
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Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 964 080
Дълготрайни материални и
нематериални активи
128 556
Други активи
17 374
Депозит в управление „Емисионно“ 7 462 157
Всичко активи:
9 625 851
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 275 395
Други пасиви
961 390
Всичко задължения:
4 236 785
Основен капитал
20 000
Резерви
5 465 696
Неразпределена печалба	-96 630
Всичко собствен капитал:
5 389 066
Всичко пасиви:
9 625 851
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.08.2020 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
18 412 816
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
4 229 281
Инвестиции в ценни книжа
32 737 451
Всичко активи:
55 379 548
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
19 633 549
Задължения към банки
18 475 840
Задължения към правителството
и бюджетни организации
8 799 456
Задължения към други депозанти
1 008 546
Депозит на управление „Банково“
7 462 157
Всичко пасиви:
55 379 548
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
6696
4. – 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-72 от 9.09.2020 г. за обект: Републикански
път II-23 „Русе – Кубрат – Исперих – Дулово“ в
участъка от км 0+030 до км 46+771, на следните
етапи: етап 1: Основен ремонт (рехабилитация)
в участъка от км 0+030 до км 21+550; етап 2:
Основен ремонт (рехабилитация) в участъци�
те от км 21+550 до км 31+390 и от км 33+350
(км 33+350 ≡ км 34+050 по километража на съ�
ществуващия път) до км 46+771 и Доизграждане на
участъка от км 31+390 до км 33+350 (км 33+350 ≡
км 34+050 по километража на съществуващия
път), при условията на чл. 60 от АПК. Предва�
рителното изпълнение може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър�
ховния административен съд в 30-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
6779

С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

20. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Открива на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт процедури за избор
на административни ръководители в органите
на съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – пред�
седател на Окръжния съд – Видин – свободна
длъжност.
1.2. Административен ръководител – пред�
седател на Окръжния съд – Ловеч – свободна
длъжност.
1.3. Административен ръководител – пред�
седател на Районния съд – Ардино – свободна
длъжност.
1.4. Административен ръководител – пред�
седател на Районния съд – Бургас – свободна
длъжност.
1.5. Административен ръководител – предсе�
дател на Районния съд – гр. Левски – свободна
длъжност.
1.6. Административен ръководител – пред�
седател на Районния съд – Мадан – свободна
длъжност.
1.7. А дминистративен ръководител – пред�
седател на Районния съд – Монтана – свободна
длъжност.
1.8. Административен ръководител – председа�
тел на Районния съд – гр. Нови пазар – свободна
длъжност.
1.9. Административен ръководител – пред�
седател на Районния съд – Оряхово – свободна
длъжност.
1.10. Административен ръководител – предсе�
дател на Районния съд – Панагюрище – свободна
длъжност.
1.11. Административен ръководител – предсе�
дател на Районния съд – Първомай – свободна
длъжност.
1.12. Административен ръководител – предсе�
дател на Районния съд – гр. Средец – свободна
длъжност.
1.13. Административен ръководител – предсе�
дател на Районния съд – гр. Тервел – свободна
длъжност.

1.14. Административен ръководител – пред�
седател на Районния съд – Тетевен – свободна
длъжност.
1.15. Административен ръководител – предсе�
дател на Районния съд – Тополовград – свободна
длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Вис�
шия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт, като приемът на до�
кументи може да се осъществява и по пощата.
Към предложението се прилагат: подробна ав�
тобиография, подписана от кандидата; копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител,
която трябва да съдържа: лична мотивация за
заемане на длъжността, анализ и оценка на състоя
нието на органа на съдебната власт, очертаване
на достиженията и проблемите в досегашната
му дейност, набелязване на цели за развитието
и мерки за тяхното достигане; удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образу�
вани досъдебни производства; декларация за
имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличие
то на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
6739
35. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за учебната
2020/2021 г. за редовни и задочни докторанти
съгласно Решение № 332 от 14.05.2020 г. на Ми�
нистерския съвет:

№
по
ред

Шифър

Област на висше образование, професионално
направление, докторска програма

1
І.

2

3

Образователна и научна
степен „доктор“
редовно

задочно

4

5

1.

Педагогически науки

1.1.

Теория и управление на образованието
Управление на образованието

1

1

Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Специална педагогика

3
2

-

1
5

2
3

1.
1.2.
1.
2.
1.3.
1.
2.

БРОЙ 80

Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по български език и литература
Методика на обучението по информатика и информационни
технологии
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1
3.
4.

2

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ІІ.
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Област на висше образование, професионално
направление, докторска програма

задочно

3
Методика на обучението по информационни технологии
Методика на обучението по математика

4
1
2

5
2

Методика на обучението по музика
Методика на обучението по изобразително изкуство
Методика на обучението по бит и технологии
Теория и методика на физическото възпитание и спортната
тренировка
Методика на обучението по физика
Методика на обучението по биология
Методика на обучението по химия

2
1
1

1
1
-

4
1

1
-

7
1
2

-

2
6
1
2
2
1
4
2

-

Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Науки за културата
Социална антропология
Социология
Наука, технологии и свръхмодерен капитализъм

1
1
1
5
2

-

Психология
Педагогическа и възрастова психология
Специална психология
Социална психология
Позитивна психология

1
1
2
2

1
1
2

Политически науки
Политически науки

2

2

Социални дейности
Социални политики и социална работа

1

1

Хуманитарни науки

2.1.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Филология
Българска литература
Теория и история на литературата
Антична и западноевропейска литература: сравнително ли�
тературознание
Общо и сравнително езикознание
Съвременен български език
Руска литература
Славянски езици
Германски езици: английски език
Англоезична литература
Романски езици
Френскоезична литература

ІІІ. 3.

Социални, стопански и правни науки

3.1.
1.
2.
3.
4.
5.
3.2.
1.
2.
3.
4.
3.3.
1.
3.4.
1.

Образователна и научна
степен „доктор“
редовно

2.

1.
2.
3.
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Област на висше образование, професионално
направление, докторска програма
3

БРОЙ 80
Образователна и научна
степен „доктор“
редовно

задочно

4

5

Право

1.

Административно право и административен процес

2

2

2.

Международно право и международни отношения

1

1

3.

Наказателно право

1

1

4.

Наказателен процес

1

1

5.

Римско право

1

-

6.

Теория на държавата и правото

2

-

7.

Гражданско и семейно право

2

3

8.

Граждански процес

1

-

9.

Трудово право и обществено осигуряване

1

1

1

1

3.7.
1.

Администрация и управление
Социално управление

3.8.

Икономика

1.

Икономика и управление (индустрия)

1

1

2.

Политическа икономия

1

-

3.

История на икономическите учения

1

-

4.

Финанси и счетоводство

2

2

5.

Маркетинг

1

1

2

1

ІV.

4.

Природни науки, математика и информатика

4.1.

Физически науки

1.

Физика на кондензираната материя
4.2.

Химически науки

1.

Неорганична химия

1

-

2.

Органична химия

2

-

3.

Аналитична химия

2

-

4.

Технология на неорганичните вещества

1

-

5.

Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните,
етеричните масла и парфюмерийно-козметчните препарати

1

-

4.3.

Биологически науки

1.

Микробиология

1

-

2.

Екология и опазване на екосистемите

2

-

3.

Зоология

2

-

4.

Генетика

2

-

5.

Клетъчна биология

1

-

6.

Биохимия

2

-

БРОЙ 80
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ред
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2
4.5.
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Област на висше образование, професионално
направление, докторска програма

Образователна и научна
степен „доктор“

3

редовно

задочно

4

5

Математика

1.

Математически анализ

3

-

2.

Диференциални уравнения

3

-

15

3

2

1

3

1

2

-

139

38

4.6.
1.
V.

Информатика
5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

1.

Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия
и апаратура
5.3.

1.

Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера (меди�
цина, просвета, наука, административна дейност и др.)

VI. 8.
8.3.
1.

Информатика и компютърни науки

Изкуства
Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
Общо:

За участие в конкурсите се подават следни�
те документи: 1. молба до ректора по образец
(изтегля се от интернет страницата на универ�
ситета); 2. автобиография – европейски формат;
3. дипломи за висше образование с придобити
образователно-квалификационни степени „бака�
лавър“ и „магистър“ с приложенията (оригинал и
копие) или нотариално заверени копия от тях; 4.
документ за признато висше образование (ОКС
„магистър“), ако то е придобито в чужбина; 5.
други документи, удостоверяващи интересите и
постиженията в съответната научна област; 6.
документ за платени такси за явяване на кон�
курсен изпит – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за
всеки следващ. Срок за подаване на документите:
2 месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ на адрес: Пловдив, ул. Цар Асен № 24,
стая № 123, тел.: 032/261 406.
6710
15. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 332 по
протокол № 18 от 23.07.2020 г. на Столичния об�
щински съвет са одобрени проекти за изменение
на плана за регулация и плана за застрояване
на УПИ ХV-17011 – създаване на нови УПИ
ХVІІ-401 – „за жс“, и УПИ ХVІІІ-401 – „за жс“, и
наложеното от това изменение границите на кон�
тактен УПИ І-2333; изменение на плана за улична

регулация между о.т. 269 и о.т. 270а и изменение
регулацията на задънена улица между о.т. 71в и
о.т. 71г, кв. 8а, м. С. Бистрица – в.з. Манастира,
район „Панчарево“. Решението и проектите са
изложени в район „Панчарево“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се
подават в район „Панчарево“ и се изпращат в
Административния съд – София-град, от отдел
„ПНО“ на Направление „Архитектура и градо
устройство“ на Столичната община.
6702
16. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 333 по
протокол № 18 от 23.07.2020 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план: проект за
изменение на плана за улична регулация при
о.т. 348 и план за улична регулация на задънена
улица от о.т. 348 до о.т. 348а (нова), м. С. Лозен;
план за регулация на поземлени имоти с иден�
тификатори 44063.6234.1639 и 44063.6234.4141 за
създаване на нови УПИ VIII-1639 „за ЖС“, УПИ
IX-1639 „за ЖС“, УПИ X-4141 „за ЖС“ и УПИ
XI-4141 „за ЖС“, кв. 52а, м. С. Лозен; план за
застрояване на нови УПИ VIII-1639 „за ЖС“,
УПИ IX-1639 „за ЖС“, УПИ X-4141 „за ЖС“ и
УПИ XI-4141 „за ЖС“, кв. 52а, м. С. Лозен, район
„Панчарево“. Решението и одобреният проект на
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подробен устройствен план са публикувани на
интернет страницата на Столичната община – На�
правление „Архитекту ра и градоустройство“
(sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в
район „Панчарево“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
6731
17. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 298 по
протокол № 17 от 9.07.2020 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план: проект за
изменение на план за регулация на улица между
о.т. 103а и о.т. 104, откриване на задънена улица
от о.т. 104а до о.т. 104б; изменение границите на
УПИ VIII-222, поземлен имот с идентификатор
14831.6501.222 по КККР и създаване на нови УПИ
VIII-222 „за ЖС“ и УПИ XXXI-222 „за ЖС“, кв. 9,
м. С. Герман, район „Панчарево“. Решението и
одобреният проект на подробен устройствен план
са публикувани на интернет страницата на Сто�
личната община – Направление „Архитектура и
градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени
за запознаване в район „Панчарево“. Решението
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Панчарево“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
6732
71. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за регулация
и режим на застрояване за преструктуриране на
жилищен комплекс за ж.к. Люлин 1-ви м. р. и
план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в граници:
бул. Сливница, бул. Добринова скала, ул. Проф.
Александър Станишев и бул. Панчо Владигеров.
Собствениците на поземлени имоти, включени
в съсобствени урегулирани поземлени имоти, е
необходимо да представят договори по реда на
чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ. При непредставяне на
такива съсобствените урегулирани поземлени
имоти ще бъдат изключени от плана за регула�
ция и застрояване. Проектът е изложен в район
„Люлин“. 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 Столичната община чрез
район „Люлин“.
6666
74 . – С т о л и ч н а т а о бщ и н а н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на м. Ж.к. Люлин 1-ви
м. р. – кв. 73 част, по реда на чл. 16 от ЗУТ в
граници: ул. Ген. Константин Константинов,
УПИ I „за компл. жил. стр.“ от кв. 73 по проект
за м. Ж.к. Люлин 1 м.р., ул. Ген. Васил Кутин�
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чев, ул. Цвети Иванов, УПИ III „за компл. жил.
стр.“ от кв. 73 по проект за м. Ж.к. Люлин 1 м.р.,
приет с Решение № 1 по протокол № ЕС-Г-6 от
21.01.2011 г. и 28.01.2011 г. на ОЕСУТ; доклад за
определяне на пазарна стойност на имотите в
обхвата на проекта; протокол № ЕС-ПО-06 от
23.07.2020 г. за приемане на пазарни оценки на
поземлените имоти в проекта за ПРЗ и план-схеми
по чл. 108 от ЗУТ. Проектът е изложен в район
„Люлин“. 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 Столичната община чрез
район „Люлин“.
6665
1. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че с протокол № 172 от 30.06.2020 г. на комисията
по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Запо�
вед № РД-16-7706-192 от 15.09.2016 г. на областния
управител на област с административен център
Варна, са приети „Карта на контактната зона“ и
„Предложение за отстраняване несъответствията
в контактната зона“, помощен план и план на
новообразуваните имоти на местност Кариерата
(Шейтана), кадастрален район № 133, землище
с. Осеново (ЕКАТТЕ 54145), община Аксаково,
област Варна, и че помощният план и планът на
новообразуваните имоти са изложени в сградите
на Община Аксаково и Кметство Осеново. На
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едноме�
сечен срок от обнародването в „Държавен вест�
ник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
общината.
6679
2. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че с протокол № 171 от 30.06.2020 г. на комисия�
та по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със
Заповед № РД-16-7706-192 от 15.09.2016 г. на об�
ластния управител на област с административен
център Варна, са приети „Карта на контактната
зона“ и „Предложение за отстраняване на не�
съответствията в контактната зона“, помощен
план и план на новообразуваните имоти на част
от СО „Могилите“ (м. Колколука), кадастрален
район 129, землище с. Осеново (ЕКАТТЕ 54145),
община Аксаково, област Варна, и че помощ�
ният план и планът на новообразуваните имоти
са изложени в сградите на Община Аксаково и
Кметство Осеново. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
6680
3. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че с протокол № 169 от 30.06.2020 г. на комисия�
та по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със
Заповед № РД-16-7706-192 от 15.09.2016 г. на об�
ластния управител на област с административен
център Варна, са приети „Карта на контактната
зона“ и „Предложение за отстраняване на не�
съответствията в контактната зона“, помощен
план и план на новообразуваните имоти на част
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от СО „Могилите“ (м. Могилата), кадастрален
район 142, землище с. Осеново (ЕКАТТЕ 54145),
община Аксаково, област Варна, и че помощ�
ният план и планът на новообразуваните имоти
са изложени в сградите на Община Аксаково и
Кметство Осеново. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
6681
4. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че с протокол № 170 от 30.06.2020 г. на комисия�
та по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със
Заповед № РД-16-7706-192 от 15.09.2016 г. на об�
ластния управител на област с административен
център Варна, са приети „Карта на контактната
зона“ и „Предложение за отстраняване несъот�
ветствията в контактната зона“, помощен план
и план на новообразуваните имоти на част от
СО „Черноморска панорама“ (м. Студена вода
и м. Перчемлията), кадастрални райони № 124
и № 125, землище с. Осеново (ЕКАТТЕ 54145),
община Аксаково, област Варна, и че помощ�
ният план и планът на новообразуваните имоти
са изложени в сградите на Община Аксаково и
Кметство Осеново. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
6682
59. – Общ ина Благоевг ра д на основа ние
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение
№ 273 по протокол № 12 от 31.07.2020 г. на Об�
щинския съвет – Благоевград, е одобрен под�
робен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод
до имот № 73.1059, местност Бегов андък, по
плана на новообразуваните имоти на землище
с. Рилци, община Благоевград, с трасе и серви�
тут, засягащи и ограничаващи ползването на
имоти с идентификатори 62699.27.267 (полски
път – общинска собственост) по КК на землище
с. Рилци, община Благоевград, и имот № 73.1682
(полски път – общинска собственост) по плана
на новоо бразуваните имоти на землище с. Рил�
ци, община Благоевград. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград,
пред Административния съд – Благоевград.
6670
60. – Община Благоевгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 270
по протокол № 12 от 31.07.2020 г. на Общинския
съвет – Благоевград, е одобрен подробен устрой�
ствен план – парцеларен план за външно ел.
захранване и площадков водопровод до имот с
идентификатор 27231.38.59, местност Марулево,
по кадастралната карта на с. Еленово, община
Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и
ограничаващи ползването на имоти с иденти�
фикатори 27231.20.68 (път IV клас – общинска
собственост), 27231.21.16 (пасище, мера – об�
щинска собственост), 27231.38.57 (ниско застроя
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ване – частна собственост), 27231.38.58 (ниско
застрояване – частна собственост) и 27231.53.450
(трайни насаждения – общинска собственост)
по кадастралната карта на с. Еленово, община
Благоевград. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Ад�
министративния съд – Благоевград.
6669
233. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и
ЕИ“, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) обявява на за�
интересуваните страни, че с Решение № 152 от
протокол № 8 от 31.07.2020 г. е одобрен проект на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП – ПРЗ) за обособяване на нов
УПИ V – за производствени, складови дейности
и техническа инфраструктура, в кв. 129 по РП
на гр. Брезник, за промяна на предназначението
на земеделска земя в масиви № 61, 62, 64, 65, 73,
75 и 76 по КККР на гр. Брезник, попадащи в
границите на концесионната площ за добив на
полезни изкопаеми – находище „Милин камък“,
землище на гр. Брезник, община Брезник, област
Перник. В обхвата на УПИ попадат 69 бр. имоти
с обща площ на площадката 654,176 дка. В поголямата си част поземлените имоти представля�
ват земеделска земя с НТП – ниви и ливади, и
10 бр. поземлени имоти с НТП – селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Брезник, с обща площ 11,959 дка, показани подолу в таблица:
№
Идентифи�
по
катор
ред

Начин на
трайно
ползване
на терито�
рията

Начин на трайно
предназначение

1.

06286.61.11

земеделска нива

2.

06286.61.36

за селскостопан�
земеделска ски, горски, ве�
домствен път

3.

06286.62.39

земеделска нива

4.

06286.62.41

за селскостопан�
земеделска ски, горски, ве�
домствен път

5.

06286.62.42

за селскостопан�
земеделска ски, горски, ве�
домствен път

6.

06286.64.10

земеделска ливада

7.

06286.64.11

земеделска ливада

8.

06286.64.12

земеделска ливада

9.

06286.64.14

земеделска нива

10. 06286.64.15

земеделска ливада

11. 06286.64.23

за селскостопан�
земеделска ски, горски, ве�
домствен път

12. 06286.64.24

земеделска

13. 06286.64.26

земеделска нива

деградирала орна
земя
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№
Идентифи�
по
катор
ред

Начин на
трайно
ползване
на терито�
рията

14. 06286.64.27

за селскостопан�
земеделска ски, горски, ве�
домствен път

Начин на трайно
предназначение
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№
Идентифи�
по
катор
ред

Начин на
трайно
ползване
на терито�
рията

50. 06286.75.22

земеделска нива

Начин на трайно
предназначение

51. 06286.75.23

земеделска нива

52. 06286.75.25

земеделска нива

53. 06286.75.27

земеделска нива

54. 06286.75.28

земеделска нива

55. 06286.75.32

земеделска нива

56. 06286.75.33

за селскостопан�
земеделска ски, горски, ве�
домствен път

57. 06286.75.34

за селскостопан�
земеделска ски, горски, ве�
домствен път

15. 06286.64.29

земеделска ливада

16. 06286.64.3

земеделска нива

17. 06286.64.5

земеделска ливада

18. 06286.64.6

земеделска ливада

19. 06286.65.10

земеделска нива

20. 06286.65.11

земеделска нива

21. 06286.65.2

земеделска нива

22. 06286.65.3

земеделска нива

23. 06286.65.32

земеделска нива

58. 06286.75.35

земеделска нива

24. 06286.65.34

за селскостопан�
земеделска ски, горски, ве�
домствен път

59. 06286.75.38

земеделска нива

60. 06286.75.39

земеделска нива

25. 06286.65.4

земеделска нива

61. 06286.75.4

земеделска нива

26. 06286.65.5

земеделска нива

62. 06286.75.5

земеделска нива

27. 06286.65.6

земеделска нива

63. 06286.75.7

земеделска нива

28. 06286.65.9

земеделска нива

64. 06286.76.14

земеделска нива

29. 06286.73.14

земеделска нива

30. 06286.73.16

земеделска нива

31. 06286.73.19

земеделска нива

32. 06286.73.24

земеделска нива

33. 06286.73.26

земеделска нива

68. 06286.76.372 земеделска нива

34. 06286.73.27

земеделска нива

69. 06286.76.374 земеделска нива

35. 06286.73.29

земеделска нива

36. 06286.73.30

земеделска нива

37. 06286.73.38

земеделска нива

38. 06286.73.39

земеделска нива

39. 06286.73.40

земеделска нива

40. 06286.73.43

за селскостопан�
земеделска ски, горски, ве�
домствен път

41. 06286.75.11

земеделска нива

42. 06286.75.13

земеделска нива

43. 06286.75.14

земеделска нива

44. 06286.75.16

земеделска нива

45. 06286.75.17

земеделска нива

46. 06286.75.18

земеделска нива

47. 06286.75.19

земеделска нива

48. 06286.75.20

земеделска нива

49. 06286.75.21

земеделска нива

65. 06286.76.17

земеделска нива

66. 06286.76.22

земеделска нива

67. 06286.76.27

за селскостопан�
земеделска ски, горски, ве�
домствен път

В плана за застрояване за УПИ V – за произ�
водствени, складови дейности и техническа ин�
фраструктура, се определя устройствена зона Пч
(чисто производствена). Решението с одобрения
ПУП – ПРЗ се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ“
на Община Брезник и може да бъде прегледано
всеки присъствен ден. Заинтересуваните страни
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ могат да обжалват решението чрез Об�
щинския съвет – гр. Брезник, пред Администра�
тивния съд – Перник, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
6663
12. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект за ПУП – ПП за трасе на подземен ел.
кабел 20 kV в обхвата на ПИ 00583.269.273 и ПИ
00583.270.72, местност Странжа, по КККР на
с. Арбанаси, община Велико Търново, и трасе
на водопровод PEHD ∅ 90 мм в обхвата на ПИ
№ 00583.269.273 и ПИ № 00583.270.72, местност
Странжа, по КККР на с. Арбанаси, община Вели�
ко Търново. Проектът се намира и може да бъде
разгледан в общинската администрация, стая 516.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересова�
ните лица могат да направят писмени възражения,
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предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6678
16. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е постъпил проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: трасе за външно електрозахранване
на ПИ 10450.94.32 от ТП 69 в ПИ 10450.93.94,
м. Могилица, от КККР на Велинград, община
Велинград. Проектираният електропровод НН е
с обща дължина 299 м. Трасето започва от КРШ,
монтиран пред ТП 69, намиращ се в ПИ 10450.93.94
с НТП – „За съоръжение на електропровод“,
продължава на север в ПИ 10450.94.78 (на о.60 от
източната граница на имота) с НТП – „За местен
път“. Електропроводът пресича ПИ 10450.94.78 на
запад и достига до границата на ПИ 10450.94.32,
където завършва в ново стандартизирано елек�
тромерно табло.
6751
81. – Община гр. Вълчи дол, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект на ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) за обект:
Електрозахранване и водоснабдяване на ПИ с
идентификатор № 69170.77.3 по КК на с. Стефан
Караджа, община Вълчи дол, област Варна. Проек�
тът е изложен в стая № 203 в сградата на Община
Вълчи дол, пл. Христо Ботев № 1. Проектното
трасе преминава през имоти: ПИ с идентиф. с
№ 69170.12.59, НТП – нива, частна собственост;
ПИ с идентиф. № 69170.77.5, НТП – пасище, мера,
собственост на Община Вълчи дол; ПИ с иден�
тиф. № 69170.77.6, НТП – път от републиканската
пътна мрежа. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
предложения и искания по проекта до Община
Вълчи дол в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6671
15. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за поземлени
имоти (ПИ) 72624.474.88, 72624.475.117 (проектен)
и 72624.475.118 (проектен) за обект „Захранващ
водопровод за ПИ 72624.475.114 – урбанизирана
територия за „ОДО“ в землището на гр. Добрич“.
Проектът е изложен в Центъра за услуги и инфор�
мация на Община Добрич, работно място № 8.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за�
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план – парцеларен план до
общинската администрация на Община Добрич.
6761
16. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за поземлени
имоти (ПИ) 72624.474.88 и 72624.475.118 (проек
тен) за обект „Електрозахранване 20 kV за ПИ
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72624.475.114 – урбанизирана територия за „ОДО“
в землището на гр. Добрич“. Проектът е изложен
в Центъра за услуги и информация на Община
Добрич, работно място № 8. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародва�
нето му в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план – парцеларен план до общин�
ската администрация на Община Добрич.
6762
17. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на населе�
ните места и селищните образувания за по�
землени имоти (ПИ) 72624.474.85, 72624.474.88,
72624.475.117 (проектен), 72624.475.118 (проектен)
и 72624.621.108 за обект „Канализационен провод
за ПИ 72624.475.114 – урбанизирана територия за
„ОДО“ в землището на гр. Добрич“. Проектът е
изложен в Центъра за услуги и информация на
Община Добрич, работно място № 8. На осно�
вание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин�
тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план – парцеларен план до
общинската администрация на Община Добрич.
6763
39. – Община Каспичан на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
собственици, че е изработен проект за подробен
устройствен план за линейни обекти на техничес
ката инфраструктура за обект „Ново трасе с 2
линии по 20 kV от подстанция Каспичан до ГРТ
„Рока България“ – АД“ от имот с идентификатор
36590.32.40 до имот с идентификатор 36587.502.276
по кадастралната карта на гр. Каспичан с въз�
ложител „Рока България“ – АД. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да бъде
обжалван в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ пред общин�
ската администрация – Каспичан.
6755
1. – Община Кнежа на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ИПУП – ПП) за изграждане на водопроводно
отклонение от съществуващ водопровод в ПИ
37376.1001.594 до ПИ 37376.731.82, област Плевен,
община Кнежа, гр. Кнежа, м. Мерата. Новият
водопровод преминава през ПИ 37376.731.5, ПИ
37376.731.77, ПИ 37376.731.76 и ПИ 37376.731.55 с
дължина на трасето 130,80 м. Възложител: Пламен
Вановски. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 301 на Общи�
на Кнежа и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
6631
22. – Община Павликени на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на пряко заинтересованите
собственици, че е изготвен проект за частично
изменение на ПУП – план за регулация за кв. 73,
кв. 177, кв. 178 и улица с о.т. 59101 – о.т. 59108
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по ПУП на гр. Павликени, с цел осигуряване
на необходимите места за паркиране на автомо�
били в централната зона на града. Проектът се
намира в дирекция „УТС“ при общината, стая
103, и може да бъде разгледан всеки присъствен
ден. Пряко заинтересованите собственици имат
право на възражение пред кмета на общината в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“.
6649
1. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на „Транспортен
достъп“ до УПИ 301.3 с площ 10 646 кв. м, земли�
ще на с. Марикостиново, община Петрич (имот с
идент. № 47089.301.3 по КККР на с. Марикостино�
во), с отреждане за „Хотелски комплекс и СПА“.
Предвидено е трасето на транспортния достъп да
премине през част от поземлен имот по КККР
съгласно регистър на засегнатите имоти, заверен
от СГКК – Благоевград, който е неразделна част
към проекта за ПУП – ПП: част от поземлен
имот с ид. 47189.301.3 с НТП – изоставена орна
земя – общинска частна собственост, по КККР
на с. Марикостиново, община Петрич, която е с
площ 169 кв. м. Проектът се намира в сградата
на Община Петрич. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с проекта и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
общинската администрация.
6667
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
собственици на ПИ в местността Стража в зем�
лището на гр. Плевен, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура за
прокарване на газопроводно отклонение до ПИ
56722.701.2453, местността Стража, в землището
на гр. Плевен. Проектът се намира в стая № 98
на общината и може да бъде прегледан в дните
понеделник, вторник, сряда и петък от 9 до 11 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администра�
ция в Центъра за административно обслужване
на общината.
6704
1а. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
собственици на ПИ в местността Стража в зем�
лището на гр. Плевен, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за прокарване на трасе на канал за отпадни
води до ПИ 56722.701.2453, местността Стража, в
землището на гр. Плевен. Проектът се намира в
стая № 98 на общината и може да бъде прегледан
в дните понеделник, вторник, сряда и петък от
9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от деня на обнародване на обяв�
лението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
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предложения и искания по проекта до общинската
администрация в Центъра за административно
обслужване на общината.
6705
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите соб�
ственици на поземлени имоти с идентификатори
05921.500.12, 05921.98.36, 05921.98.37 и 05921.500.14,
м. Мало Драго, в землището на с. Бохот, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техни�
ческата инфраструктура за прокарване на трасе
на кабелна линия 20 kV за захранване на позем�
лен имот с идентификатор 05921.500.12, м. Мало
Драго, в землището на с. Бохот, община Плевен.
Проектът се намира в стая № 94 на общината и
може да бъде прегледан в дните от понеделник
до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
чрез Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
6764
5. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание Решение № 208, взето с протокол № 12
от 5.08.2020 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на
УПИ VI-540.259 – бензиностанция, кв. 43 (бивш
кв. 3, жил. група А-7, 8) по плана на ж.р. Тра�
кия – гр. Пловдив, с промяна на отреждането
„за озеленяване“, като от УПИ VI-540.259 – бен�
зиностанция, кв. 43, се образува нов УПИ VI540.259 – „за озеленяване“, кв. 43, а в част от
уличната регулация – бул. Цар Симеон, се съз�
дават нови 18 бр. места за улично паркиране, по
зелените зачертавания и надписи за регулацията
и със синьо изчертаните паркоместа, отразени в
графичната част на проекта. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи
на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Плов�
див, пред Административния съд – Пловдив, в
30-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“. Проектът е изложен за
запознаване в сградата на администрацията на
район „Тракия“ при Община Пловдив, бул. Ос�
вобождение № 63, гр. Пловдив.
6765
20. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 153,
взето с протокол № 9 от 25.06.2020 г., и Решение
№ 176, взето с протокол № 11 от 22.07.2020 г. на
Общинския съвет – Пловдив, е одобрен подро�
бен устройствен план – план за регулация на
„Захарна фабрика и Тодор Каблешков“, Пловдив,
с Правила и нормативи за прилагане на плана
и планове-схеми: комуникационна-транспортна
схема и трансформация на собствеността, който
е общински обект от първостепенно значение,
съгласно Решение № 32, взето с протокол № 3
от 5.02.2015 г. на Общинския съвет – Пловдив,
при граници на плана: от север – северната
регулационна граница на гр. Пловдив; от из�
ток – бул. Васил Априлов; от юг – р. Марица;
на запад – източната граница на ПУП – ПУР
„Жилищен парк „Марица-север“ и ПРЗ  „Ком�
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плекс „Паисий Хилендарски“ – Пловдив, като
отпадат от обхвата на плана: територията на ПИ
56784.503.486 по КК на гр. Пловдив, урегулиран
като УПИ I-503.486 – произв. и обществ. обсл.
дейности, кв. 19 по плана на „Захарна фабрика“,
Пловдив; УПИ І-503.176 – обществено обслужване,
допълнено и за зеленина; УПИ ІІ – комплексно
застрояване и озеленяване; УПИ VІІ-503.410 – об�
ществено застрояване, и ПИ 56784.503.295 – пуб�
лична общинска собственост, съставляващ УПИ
ІІ-503.295 – отреден за озелен яване, спорт и
рекреационни дейности, в кв. 12. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване чрез Общинския съвет – Пловдив, пред
Административния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
В срока на обнародването проектът е изложен за
запознаване в район „Северен“, бул. Цар Борис III
Обединител № 22А, Пловдив.
6701
36. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 182, взето с
протокол № 11 от 22.07.2020 г. на Общинския съ�
вет – Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПРЗ 
и схеми „Електрификация“ и „Водоснабдяване и
канализация“ за поземлен имот с идентифика�
тор 56784.382.146 по к.к. на гр. Пловдив, район
„Южен“, местност Бялата воденица, с промяна
предназначението на земеделска земя за жилищно
застрояване. Проектът е изложен за запознаване
в сградата на Община Пловдив, пл. Централен
№ 1, ет. 8, ст. 7. 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 Община Пловдив до Административния
съд – Пловдив.
6766
65. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание Решение № 207, взето с протокол № 12
от 5.08.2020 г. на Общинския съвет – Пловдив, е
одобрен проект за изменение на ПУП – план за
регулация (ПР) на улична регулация от о. т. 2001
до о. т. 2010 и УПИ I – училище, и УПИ II – ад�
министративна сграда и културен дом на БДЖ,
кв. 357 – нов, 271 – стар, по плана на кв. Три�
ъгълника, гр. Пловдив, както следва: променя
се уличната регулация на бул. Васил Априлов в
обхвата на кв. 357 – нов, 271 – стар, по плана на
кв. Триъгълника, гр. Пловдив, от о. т. 2001 до
о. т. 2010а, като габаритът на улицата се разширява
за осигуряване на ново пътно платно с габарит
6 м; променя се уличната регулация на ул. Д-р
Никола Ковачев от о. т. 2010 до о. т. 2010а; от
УПИ II – административна сграда и културен
дом на БДЖ, кв. 357 – нов, 271 – стар, по плана
на кв. Триъгълника, гр. Пловдив, се образува нов
УПИ II – административна сграда и културен дом
на БДЖ, кв. 357 – нов, 271 – стар, по плана на
кв. Триъгълника, гр. Пловдив; от УПИ І – учили�
ще, се образува нов УПИ I-522.499, образование,
кв. 357 – нов, 271 – стар, по плана на кв. Триъгъл�
ника, гр. Пловдив, по червените, сините, зелените
и кафявите линии, надписи, зачертавания и щрихи
за регулацията. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване
чрез Общинския съвет – Пловдив, пред Адми�
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нистративния съд – Пловдив, в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“. Проектът е изложен за запознаване
в сградата на Община Пловдив, пл. Централен
№ 1, ет. 7, стая 5.
6662
13. – Община гр. Поморие, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заин�
тересованите, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за определяне
на трасе на техническата инфраструктура за обект:
„Външни ВиК връзки за ПИ 57491.17.134 по КККР
на гр. Поморие, местност Чаира, и сервитут,
преминаващи през: ПИ 57491.17.259, полски път,
общинска публична собственост, ПИ 57491.17.188,
нива на Деспа С. Лимберова, и ПИ 57491.17.134,
собственост на Любомир Георгиев Бозвелиев,
с дължина на водопровода 150 м. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да напра�
вят писмени възражения по проекта до община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6703
30. – Община гр. Разлог, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на тех�
ническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия – фаза окончателен
проект за обект „Преносен газопровод до Разлог и
Банско“, включващ парцеларни планове за трасето
на газопровода, неговите технологични съоръже�
ния и елементите на обслужващата техническа
инфраструктура през землището на гр. Разлог,
община Разлог. Проектната документация е из�
ложена за разглеждане в стая № 306 в сградата
на Община Разлог. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
6664
24. – Община Свищов на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтере�
сувани лица, че с протоколи (2 бр.) от 24.06.2020 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, представлява�
щи: к.е. 4 (имот по КК 65766.601.18), м. Шумако,
к.е. 13 (имот по КК 65766.13.1), м. Пирамида�
та, к.е. 8, 9, 7 и 6 (имоти по КК 65766.605.10,
65766.605.11, 65766.12.130 и 65766.12.123), м. Пира�
мидата – Корея, к.е. 20 (имот по КК 65766.15.2),
м. Лозарски кладенец, к.е. 54, 53, 55 и 56 (имоти
по КК 65766.28.123, 65766.28.122, 65766.28.110 и
65766.28.109), м. Краище 1А-Б, к.е. 63, 58, 62, 57 и
59 (имоти по КК 65766.29.5, 65766.29.4, 65766.29.3,
65766.29.13 и 65766.29.12), м. Краище 3, к.е. 48 (имот
по КК 65766.26.2), м. Люляците 2, к.е. 74 (имот по
КК 65766.33.16), м. Трите бряста, к.е. 109 (имот по
КК 65766.42.4), м. Враняк 2, и к.е. 96 и 94 (имоти
по КК 65766.39.59 и 65766.39.67), м. Дядо Петкова
чешма, всички в землището на гр. Свищов, общи�
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на Свищов, област Велико Търново. Плановете
и придружаващата ги документация се намират
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 обна�
родването на обявлението в „Държавен вестник“.
6601
75. – Община гр. Симитли, област Благо�
евград, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен ус�
тройствен план – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – фаза окончателен
проект за обект „Преносен газопровод до Разлог и
Банско“, включващ парцеларни планове за трасето
на газопровода, неговите технологични съоръже�
ния и елементите на обслужващата техническа
инфраструктура през землищата на с. Крупник,
с. Полето, гр. Симитли, с. Брежани и с. Градево
на територията на община Симитли. Проектна�
та документация е изложена за разглеждане в
дирекция „СУСКЕЕПП“, ОбА – Симитли. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването на обявле�
нието в „Държавен вестник“.
6668
3. – Община Стражица, отдел „УТ“, на осно�
вание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА обявява на всички заинтересовани
и пряко засегнати страни, че с Решение № 137
от 10.08.2020 г. е одобрен проект за частично
изменение на действащ подробен устройствен
план – план за регулация (ЧИ на ПУП – ПР) в
обхват: урегулиран поземлен имот I – „За озеленя�
ване и търговия“, в кв. 136, гр. Стражица, община
Стражица, област Велико Търново, с възложи�
тел – Община Стражица. Преписката се намира
в стая № 112 в общинската администрация. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може
да бъде обжалвано от заинтересованите лица в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Стражица до Админи�
стративния съд – Велико Търново.
6632
92. – Община гр. Троян, област Ловеч, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
за регулация и застрояване за частично изменение
на регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИРП)
на парцел І – „За комплексно жилищно строи�
телство“, в кв. 60 по плана на с. Врабево, община
Троян, съгласно заданието по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ,
съставено от възложителя, и скица-проект. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, пред�
ложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, ет. 2, стая № 31.
6708
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136. – Община гр. Чепеларе, област Смолян,
съобщава на заинтересованите, че на основа�
ние чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 128 от
27.08.2020 г. на Общинския съвет – Чепеларе, е
одобрен проект за изменение на подробен устрой�
ствен план – план за регулация и застрояване за
поземлен имот с идентификатор 80371.244.222 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Чепеларе, к. к. Пампорово, утвърдени
със Заповед № РД-18-57 от 28.08.2006 г. на ИД
на АГКК, попадащ в УПИ – Почивна станция
на Градски народен съвет, Чепеларе, в кв. 14 по
плана на к. к. Пампорово, община Чепеларе,
като се обособява УПИ VIII-244.222 – обществено
обслужване, с определяне начина на застрояване
по задължителни линии на застрояване, пока�
зани с червена плътна линия, и с устройствени
параметри на застрояване – устройствена зона
Об, височина на застрояване – 2 етажа (7 м),
плътност на застрояване – до 30 %, Кинт. – 1.0,
озеленяване – 50 %, отговарящи на параметри�
те на застрояване по одобрения със Заповед
№ РД-02-14-1968 от 3.11.2009 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството про�
ект за изменение на ОУП на к. к. Пампорово в
частта на община Чепеларе. Решението подлежи
на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Чепеларе, пред
Административния съд – Смолян.
6709
9. – Община Якоруда на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 102 (протокол № ОбС-08)
от 17.08.2020 г. на Общинския съвет – гр. Яко�
руда, е одобрен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за реконструкция на
външна водопроводна мрежа за задоволяване
на нуждите на с. Бунцево, община Якоруда, с
обхват – землище на с. Бунцево, община Яко�
руда, с възложител Община Якоруда. На осно�
вание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ всички
заинтересовани лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Якоруда.
6767
3. – Община с. Мирково, Софийска област,
отдел „Устройство на територията“, съобщава
на заинтересованите, че на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ с Решение № 129 от 25.06.2020 г.
на Общинския съвет – с. Мирково, е одобрен
ПУП – парцеларен план за „Трасе за въздушен
електропровод 20 kV до кариера „Миал“ – с. Мир�
ково, за ПИ с идентификатор 48324.176.4 в зем�
лището на с. Мирково, община Мирково, Софий�
ска област. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Мирково до Административния
съд – София-град.
6634
1. – Община с. Черноочене, област Кърджали,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че с Решение № 77 от 6.08.2020 г.
на Общинския съвет – с. Черноочене, е одобрен
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект „Реконструкция на полски
път с идентификатор 35047.8.130 в общински път

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

с трайна настилка в землището на с. Каблеш�
ково, община Черноочене“, с който се засягат
1388 кв. м от поземлен имот с идентификатор
35047.8.156 – пасище, общинска собственост,
и 10 кв. м от поземлен имот с идентификатор
35047.8.139 – нива, частна собственост, по КККР на
землище с. Каблешково, община Черноочене. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Черноочене
до Административния съд – Кърджали.
6619
2. – Община с. Черноочене, област Кърджали,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че с Решение № 78 от 6.08.2020 г.
на Общинския съвет – с. Черноочене, е одобрен
проект за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) за кв. 71
и 72 по регулационния план на с. Нови пазар,
община Черноочене, и придружаващите го спе�
циализирани „Електро“ и „В и К“ схеми. На ос�
нование чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Черноочене
до Административния съд – Кърджали.
6620
3. – Община с. Черноочене, област Кърджали,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че с Решение № 79 от 6.08.2020 г.
на Общинския съвет – с. Черноочене, е одобрен
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект „Кабелна електронносъ�
общителна мрежа в землищата на с. Лясково,
с. Петелово, с. Нови пазар, с. Железник, с. Бо�
журци, с. Бели вир, с. Среднево, с. Вождово и
с. Драганово, община Черноочене“, преминаваща
през следните поземлени имоти – полски пъти�
ща, общинска собственост, с идентификатори:
44820.15.67, 44820.16.67, 44820.17.67, 44820.19.94,
44820.21.94 и 44820.23.94 в землището на с. Ляс�
ково, 55960.3.196 и 55960.3.206 в землището на
с. Петелово, 05089.10.124, 05089.10.226 и 05089.10.230
в землището на с. Божурци, 03410.10.546 в зем�
лището на с. Бели вир, 68415.16.64 в землището
на с. Среднево и 11805.500.75 в землището на
с. Вождово, община Черноочене. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Черноочене
до Административния съд – Кърджали.
6621

СЪДИЛИЩА
Великотърновският районен съд уведомява
Сандееп Кумар, роден на 11.06.1981 г., гражда�
нин на Република Индия, с неизвестен адрес в
чужбина, че има качеството на ответник по гр.д.
№ 1829/2020 г. по описа на Районния съд – Вели�
ко Търново, образувано по предявени от Мира
Димитрова Тодорова искове с правно основание
чл. 143 и 149 СК, като съдът му указва, че в дву�
седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в деловодството на
Районния съд – Велико Търново, за връчване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с препис от
исковата молба и приложенията към нея.
6730
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Дуловският районен съд уведомява Мохам
мад Фараджаллах, роден на 7.05.1978 г., без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Репуб
лика България, че срещу него е заведено гр.д.
№ 320/2020 г. по описа на Дуловския районен съд
от Фидана Минкова Стойчева по чл. 127а, ал. 2
от СК и че в деловодството на съда на адрес
гр. Дулово, ул. Васил Левски № 12, се намират
исковата молба и приложенията, които могат да
се получат в двуседмичен срок от обнародването
на уведомлението в „Държавен вестник“. При
неявяването лично или на упълномощено от него
лице в указания двуседмичен срок съдът ще му
назначи особен представител.
6697
Районният съд – Пловдив, І брачен състав,
съобщава на Михаил Панайотис Полихронопулос,
роден на 3.05.1973 г., с адрес: Гърция, гр. Коринт,
ул. Булевард Йонияс 59, ПК 20100, сега с неизвес�
тен адрес, че е ответник по гр.д. № 702/2020 г.
по описа на Районния съд – Пловдив, І брачен
състав, образувано по искова молба на Снежа�
на Николаева Полихронопуло за прекратяване
на брака, сключен на 4.11.2000 г., както и че
следва да се яви в деловодството на Районния
съд – Пловдив, І брачен състав, в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“, за
да получи препис от исковата молба и приложе�
нията є за писмен отговор в едномесечен срок
от получаването им съгласно чл. 131, ал. 1 ГПК,
тъй като в противен случай ще му бъде назначен
особен представител по делото.
6698
Софийският районен съд, ІІІ гражданско от�
деление, 139 състав, кани държателя на бланков
запис на заповед, издаден от „Профи Кредит
България“ – ЕООД, в София на 30.03.2017 г., съ�
държащ безусловното и неотменимо задължение
за заплащане на или на заповедта на „Дайрева
Файнанс Б.В.“, дружество, учредено и извършващо
дейност съгласно законите на Нидерландия, със
седалище в Схипхол, Холандия, регистрационен
№ 64721647, на сума, която ще бъде попълнена в
съответствие с декларация – упълномощаване за
издаване на запис на заповед, подписана от „Про�
фи Кредит България“ – ЕООД, на 30.03.2017 г.
и приета от „Дайрева Файнанс Б.В.“, да заяви
по настоящото дело – гр.д. № 21418/2020 г., пра�
вата си върху този запис на заповед най-късно
до откритото съдебно заседание, насрочено на
4.11.2020 г. от 13,30 ч., когато ще се разгледа
молбата на „Профи Кредит България“ – ЕООД,
ЕИК 175074752, за обезсилване на този запис на
заповед. В случай че в указания срок държателят
не заяви своите права, ценната книга ще бъде
обезсилена.
6699
Софийският районен съд, ІІІ ГО, 82 състав, е
образувал гр.д. № 7192/2018 г. по искове с правно
основание чл. 59 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, предявени от
„Топлофикация София“ – ЕАД, срещу Жан Пие
Рафаел, гражданин на САЩ, роден на 13.07.1979 г.,
който като ответник в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК
на исковата молба, след като получи препис от
исковата молба и приложенията към нея, които
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се намират в деловодството на съда, като следва
да посочи и съдебен адрес в страната, в проти�
вен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
6700
Районният съд – гр. Средец, призовава Ла�
риса Минкова, гражданка на Република Мол�
дова, с неизвестен адрес, като ответница по
гр.д. № 213/2020 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
гр. Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов № 3, да се
яви в канцеларията на деловодството в двусед�
мичен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“, за да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея. При
неявяване книжата ще се смятат за редовно връ�
чени и на ответницата ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6728
Районният съд – гр. Средец, призовава Татяна
Юриевна Ачилдиева, гражданка на Русия, с неиз�
вестен адрес, като ответница по гр.д. № 154/2020 г.
по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седа�
лище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Ген.
Владимир Вазов № 3, да се яви в канцеларията
на деловодството в двуседмичен срок от обнарод�
ването на съобщението в „Държавен вестник“,
за да получи препис от исковата молба и прило�
женията към нея. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответницата ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6729
Районният съд – Търговище, гр. колегия, еди�
надесети състав, съобщава на Габриел-Флавиус
Мунтеан, роден на 11.12.1989 г., гражданин на
Република Румъния, с последен известен адрес
в Република България: с. Засмяно, община Акса�
ково, област Варна, че в Районния съд – Търго�
вище, е образувано гр. д. № 757/2020 г., заведено
от Димитр ичка Стоянова Стоянова като майка
и законен представител на Себастиан Габриел
Мунтеан, по иск за определяне издръжка и из�
дръжка за минало време, като призовава Габри�
ел-Флавиус Мунтеан в качеството на ответник
по гр. д. № 757/2020 г. за съдебно заседание по
делото на 1.10.2020 г. от 10,15 ч., зала № 2 на
Районния съд – Търговище.
6754
Шуменският окръжен съд на основание чл. 153,
ал. 1 във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ
обявява, че е образувано гр.д. № 308/2018 г. по
искова молба на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно при�
добитото имущество срещу Муса Мехмед Сабит с
постоянен адрес гр. Шумен, ул. Андрей и Веселин
Стоянови № 16, ет. 1, ап. 1, с което на основание
чл. 153, ал. 1 във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗР на
ЗПКОНПИ и Решение № 724 от 12.09.2018 г. на
КПКОНПИ е предявено искане да бъде постано�
вено решение за отнемане в полза на държавата
на следното имущество на стойност 236 890 лв.:
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От Муса Мехмед Сабит на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
– Първи жилищен етаж, състоящ се от две
стаи, салон и тоалетна, ведно с южна сутеренна
стая от двуетажна жилищна сграда, съставля�
ващ УПИ IX-5997 от квартал 204 по плана на
гр. Шумен, ул. Софийско шосе № 17, заедно с 1/2
идеални части от дворно място, цялото с площ
390 кв. м, при граници: от изток – ул. Софийско
шосе; от запад – ПИ X-5998; от север – поземлен
имот VIII-5995; от юг – улица; граници за етажа:
от изток – ул. Софийско шосе; от запад, север
и юг – дворно място; отгоре – втори жилищен
етаж; отдолу – сутерен, със самостоятелен вход
от югозапад в двора, и граници за сутеренната
стая: от изток – улица; от запад и юг – двор; от
север – общ коридор и тоалетна на собствениците
на втория жилищен етаж, със самостоятелен вход
от юг, заедно с 1/2 идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж върху мястото,
а съгласно скица на поземлен имот № 15-205462 от
23.06.2014 г. – СГКК, гр. Шумен, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 83510.661.56.1.1, на едно ниво, попадащ в сграда
с идентификатор № 83510.661.56.1, намираща се в
поземлен имот с идентификатор № 83510.661.56,
по кадастралната карта на гр. Шумен, общи�
на Шумен, област Шумен, ул. Софийско шосе
№ 17, при съседи за етажа: на същия етаж и под
обекта – няма; над обекта – № 83510.661.56.1.2,
и съседи за поземления имот: № 83510.661.55;
№ 83510.661.60; № 83510.661.61; № 83510.661.54.
Пазарна стойност на недвижимия имот към
настоящия момент: 70 000 лв.
– Втори жилищен етаж от двуетажна жилищна
сграда, състоящ се от две стаи, салон и ниша,
при граници: от изток – улица, от юг, запад и
север – двор, отдолу – първи жилищен етаж, отго�
ре – таванско помещение с отделен самостоятелен
вход и изложение запад-север, ведно с мазе в
сутеренния етаж, при граници: от изток – улица,
от север и запад – двор, от юг – тоалетна и салон,
от изток – улица, от юг – стая, от запад – кори�
дор, и от север – мазе, ведно с целия таван, при
граници: от три страни – двор, от изток – улица,
отдолу – втори жилищен етаж, и отгоре – пок
ривна конструкция, заедно с 1/2 идеални части
от общите части на сградата, а съгласно схема
№ 15-476155 от 3.11.2015 г. от СГКК – Шумен:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 83510.661.56.1.2 в гр. Шумен, община Шумен,
ул. Софийско шосе № 17, ет. 2, ап. 2, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот
с идентификатор № 83510.661.56, с предназначе�
ние – жилище, апартамент, при съседни самостоя
телни обекти в сградата: на същия етаж – няма;
под обекта: идентификатор № 83510.661.56.1.1; над
обекта – няма, и 1/2 идеална част от поземлен
имот с идентификатор № 83510.661.56 по кадаст
ралната карта на гр. Шумен с площ 393 кв. м,
адрес на поземления имот – гр. Шумен, община
Шумен, ул. Софийско шосе № 17, с предназна�
чение на територията – урбанизирана, начин на
трайно ползване – ниско застрояване, при съседи:
поземлен имот с идентификатор № 83510.661.55,
№ 83510.661.60, № 83510.661.61, № 83510.661.54, за
който имот е отреден УПИ IX-5997 в квартал
204 по действащия ПУП на гр. Шумен. Пазарна
стойност на недвижимия имот към настоящия
момент: 104 000 лв.
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– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Кор�
са“, peг. № Н6283АН, рама № W0L000073T4222610,
двигател – без номер, дата на първа регистрация:
4.03.1996 г. Пазарна стойност към настоящия
момент: 800 лв.
– Товарен а вт омоби л марка „Линколн“,
м о д е л „ А в и а т о р“, p e г. № Н 01 53ВК , р а м а
№ 5LMEU68H13ZJ29736, двигател – без номер,
дата на първа регистрация: 1.07.2003 г. Пазарна
стойност към настоящия момент: 14 000 лв.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“,
peг. № Н2273ВМ, рама № WF0VXXGBFV3Y10855,
двигател № 3Y10855, дата на първа регистрация:
7.07.2003 г., придобит с договор за покупко-про�
дажба на МПС – употребявано, от 20.04.2014 г.,
собственост на Муса Мехмед Сабит. Пазарна
стойност към настоящия момент: 5000 лв.
– Сумата в размер 26 000 лв., представлява�
ща допълнителни вноски на собственика Муса
Мехмед Сабит в „Асум“ – ЕООД, ЕИК 127631012.
– Сумата в размер 590 лв., представляваща
внесените парични средства по разплащателна
сметка в левове BG77 BUIB 9888 1031 8127 00,
открита в „Сибанк“ – ЕАД.
От Муса Мехмед Сабит на основание чл. 72 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.):
– Сумата в размер 16 500 лв., представля�
ваща пазарната стойност към датата на отчуж�
даване на лек автомобил марка „Мицубиши“,
модел „Паджеро“, peг. № Н0004ВК, № на рама
JMBLYV78W3J000583, двигател № 4M41GB4135,
дата на първа регистрация: 9.06.2003 г.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху описа�
ните суми и имоти най-късно в първото заседание
по делото, насрочено за 19.01.2021 г. от 14 ч.
6672
Софийският градски съд, І гр. отделение, 24
състав, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗОПДИППД
уведомява, че има образувано гр. д. № 16089/2018 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото иму�
щество срещу Николай Мариянов Иванов, ЕГН
8202048005, с постоянен и настоящ адрес: София,
район „Триадица“, ул. Цар Асен № 63, ет. 3, и
Екатерина Паскова-Иванова, ЕГН 8601271153,
с постоянен адрес: област София-град, район
„Триадица“, ул. Цар Асен № 63, ет. 3, с което
са предявени обективно кумулативно съедине�
ни искове за отнемане на имущество на обща
стойност 330 491,81 лв., с период на проверката
28.07.2007 г. – 27.07.2017 г., описано, както следва:
Участие в търговски дружества и регистри�
рани ЕТ:
От справка с pег. № ТД07ЛОУВ-7124/9.08.2017 г.
в Търговския регистър и ПИС „Сиела“ се уста�
нови, че на името на проверяваното лице има
данни за вписвания и заличавания на фирми,
както следва:
1. „Пъзел 2014“ – ООД, ЕИК 203294089.
2. „Оксижен 2013“ – ООД, ЕИК 202518278.
3. „Оксижен инвест“ – ООД, ЕИК 203499927.
4. „Оксижен ентъртеймънт“ – ООД, ЕИК
203996473.
МПС:
От справка в Централна база – КАТ, с pег.
№ ТД07ЛО/ У В-7669/21.08.2017 г. и пол у чена
и нформа ц и я с п исмо с вх. № ТД07ЛО/ У В-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7   

2090/26.04.2018 г. на ОД на МВР – Бургас, сектор
„Пътна полиция“, се установи, че за проверяваното
лице Николай Мариянов Иванов има следната
регистрация на МПС:
1. Лек автомобил марка „Ауди А3“ с pег.
№ В 7456 PC, рама № WAUZZZ8LZX A046307,
двигател № AHF163259, първоначална регис�
трация: 5.02.1999 г., дата на регистрация в КАТ:
23.09.2008 г., дата на придобиване по договор:
7.06.2013 г., за сумата 500 лв., дата на продажба
на 31.10.2013 г.
Банкови сметки:
1. В „СИБАНК“ – АД, „Райфайзенбанк (Бъл
гари я)“ – ЕА Д, „УниКредит Булбанк“ – А Д,
„ПИБ“ – АД, „Токуда Банк“ – АД.
Съгласно определение от 24.07.2020 г. по
гр. дело № 16089/2018 г. по описа на СГС, І ГО,
24 състав, съдът определя двумесечен срок счи�
тано от датата на обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ по реда на чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.), в който трети заинтересовани
лица, претендиращи самостоятелни права върху
имуществото – предмет на отнемане, могат да
встъпят в делото по реда на чл. 225 ГПК, като
предявят претенциите си пред СГС.
Гражданско дело № 16089/2018 г. по описа на
СГС, І ГО, 24 състав, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 16.12.2020 г. в 11 ч.
6759
Софийският градски съд, І гр. отделение, 24
състав, на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ
уведомява, че има образувано гр. д. № 16877/2018 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
срещу Владимир Василев Съйков, ЕГН 6404036265,
с постоянен адрес: София, община Столична, ж.к.
Младост 2 № 204, вх. 9, ет. 1, ап. 185, и настоящ
адрес: Костинброд, област София, ул. Христо
Смирненски № 8, и „Интекс-КА“ – ЕООД, ЕИК
200679350, със седалище и адрес на управление:
София, район „Красна поляна“, ж.к. Западен парк,
бл. 55, вх. А, ет. 1, ап. 3, представлявано от Веселин
Гичев Койчев, с което са предявени обективно
кумулативно съединени искове за отнемане на
имущество на обща стойност 581 797,33 лв., с
период на проверката 27.09.2003 г. – 27.09.2013 г.
Съгласно определение от 20.08.2020 г. по
гр. дело № 16877/2018 г. по описа на СГС, І ГО,
24 състав, съдът определя двумесечен срок счи�
тано от датата на обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ по реда на чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.), в който трети заинтересовани
лица, претендиращи самостоятелни права върху
имуществото – предмет на отнемане, могат да
встъпят в делото по реда на чл. 225 ГПК, като
предявят претенциите си пред СГС.
Гражданско дело № 16877/2018 г. по описа на
СГС, І ГО, 24 състав, е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 3.02.2021 г. в 11,30 ч.
6769

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„БГ Стафинг“, София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ, чл. 17 от устава на сдружението и ре�
шенията, взети на заседание на управителния
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съвет на сдружението, проведено на 2.09.2020 г.,
свиква по своя инициатива общо събрание на
26.10.2020 г. в 10 ч. на адрес София, р-н „Слати�
на“, ул. Кадемлия № 9, при следния дневен ред
и предложени решения: 1. вземане на решение
за изменение на устава на сдружението, както
следва: чл. 2. (1) се изменя и добива следната
редакция: „Наименованието на сдружението е
„Сдружение „Българска конфедерация по зае�
тостта“. Наименованието може да се изписва и
на английски език на латиница като Bulgarian
Employment Confederation – ВЕС.“; чл. 2. (3) се
изменя и добива следната редакция: „Адресът на
управление на сдружението е София, р-н „Сла�
тина“, ул. Кадемлия № 9“; чл. 17. (4) се изменя и
добива следната редакция: „Поканата се обявява
в регистъра на юридическите лица с нес топанска
цел, воден от Агенцията по вписванията, и се
поставя на мястото за обявления в сградата, в
която се намира управлението на сдружението,
най-малко един месец преди насрочения ден.“;
2. обсъждане и вземане на решения по следните
въпроси: 2.1. изменение на компетентността на
общото събрание и управителния съвет, съот�
ветно делегиране на различни правомощия от
единия орган на другия; 2.2. въвеждане на ква�
лифицирани мнозинства за вземане на решения
от общото събрание и управителния съвет по
въпроси от тяхната компетентност и начина на
вземане на решения при равен брой гласове; 2.3.
изменение на броя и състава на управителния
съвет, включително освобождаване и приемане
на нови членове; 2.4. други въпроси, свързани с
начина на упражняване на дейността и функцио�
ниране на сдружението; 3. вземане на решение за
изменение на устава на сдружението съобразно и
в изпълнение на взетите решения по въпросите,
описани в т. 2 по-горе. Поканват се членовете на
сдружението или техните упълномощени предста�
вители да вземат участие в работата на общото
събрание. Регистрирането на членовете и техните
упълномощени представители се извършва срещу
представяне на документ за самоличност, пис�
мено пълномощно (за пълномощниците) и чрез
подпис в списъка на присъстващите по чл. 18 от
устава на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава
на сдружението общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред, като ще се счита за законно, колкото
и редовни членове да се явят.
6752
23. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел за осъществяване на общест
венополезна дейност „Рибарско сдружение „Балканка – 2009“, Благоевград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.11.2020 г. в 18,30 ч. в седалището на сдруже�
нието: Благоевград, ж.к. Ален мак, бл. 39, вх. В,
ет. 5, ап. 9, при следния дневен ред: 1. изслушване,
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обсъждане и приемане отчет на УС за дейността
на сдружението в периода 2015 г. – 2020 г.; 2. об�
съждане и приемане на изменения в разпоредбите
на чл. 24, ал. 3 и 5 от устава на сдружението в
съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3, пр.
второ от ЗЮЛНЦ съгласно изготвения и приет
от УС на сдружението проект за изменение на
устава на сдружението; 3. освобождаване члено�
вете на УС на сдружението; 4. освобождаване
председателя на УС на сдружението; 5. избор
на членове на нов УС на сдружението; 6. избор
на председател на УС на сдружението; 7. разни.
6753
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Кърлинг клуб – Монтана“
със седалище и адрес на управление: Монтана,
ул. Извора № 85, ап. 17, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 8 от устава на сдруже�
нието свиква общо събрание на 26.10.2020 г. от
18 ч. на адреса на управление на сдружението
при следния дневен ред: 1. отчет на сдружение
с нестопанска цел „Кърлинг клуб – Монтана“ за
календарната 2019 г.; 2. избор на управителен съвет
на сдружението; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
6770
1. – Управителният съвет на СНЦ „Клуб на
привържениците на ФК Локомотив Пловдив“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на 22.10.2020 г. в 10 ч. в комплекс „Ло�
комотив“ – Пловдив, административна сграда,
конферентна зала, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за промяна на сдружението
от частна полза в сдружение за извършване на
обществено полезна дейност; 2. избор на упра�
вителен съвет, контролен съвет и председател на
сдружението, определяне на продължителност
та на техния мандат и решаване на въпроса с
възможността за преизбирането им; 3. промяна
на седалището и адреса на управление на сдру�
жението; 4. промяна на целите на сдружението
и промяна на средствата за постигането им; 5.
промяна на предмета на дейност на сдружени�
ето; 6. вземане на решение за извършване на
допълнителна стопанска дейност, определяне
на нейния предмет; 7. вземане на решение за
видовете членски внос и неговия размер, както и
сроковете за внасянето му; 8. промяна в начина
на свикване на общо събрание на сдружението
и начина на приемане на членове на същото;
9. други въпроси, свързани с актуализиране на
устава на сдружението; 10. приемане на нов ус�
тав на сдружението, съобразен с изискванията
на ЗЮЛНЦ и ЗТРРЮЛНЦ и приетите решения
от общото събрание за промени в сдружението.
6749
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