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Законът за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и
Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд
в отговор на COVID-19 и Споразумението за
гаранция при първо поискване между първоначалните гаранти и присъединяващите
се впоследствие гаранти и Европейската
инвестиционна банка, подписани от българска
страна на 9 юли 2020 г. в София и от страна
на Европейската инвестиционна банка на
24 август 2020 г. в Люксембург, приет от 44-то
Народно събрание на 30 септември 2020 г.
Издаден в София на 6 октомври 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за принос
между Република България и Европейската
инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор
на COVID-19 и Споразумението за гаранция
при първо поискване между първоначалните
гаранти и присъединяващите се впоследствие
гаранти и Европейската инвестиционна банка,
подписани от българска страна на 9 юли 2020 г.
в София и от страна на Европейската инвестиционна банка на 24 август 2020 г. в Люксембург
Член единствен. Ратифицира Споразумението за принос между Република България
и Европейската инвестиционна банка по
отношение на Паневропейския гаранционен
фонд в отговор на COVID-19 и Споразумението за гаранция при първо поискване между
първоначалните гаранти и присъединяващите
се впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка, подписани от българска
страна на 9 юли 2020 г. в София и от страна
на Европейската инвестиционна банка на
24 август 2020 г. в Люксембург.
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Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
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Общото събрание, приет от 44-то Народно
събрание на 30 септември 2020 г.
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Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за ратифициране на Измененията от 2008 г.
на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения, одобрени на 20-ата сесия на
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МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 709
ОТ 2 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Аспарухово“,
община Варна, област Варна
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
ДВ, бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2
и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604
на Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за
утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане
на конкурс за определяне на концесионер
на морски плаж (необнародвано), изменено
с Решение № 682 на Министерския съвет от
2019 г., и мотивиран доклад на заместник
министър-председателя по икономическата
и демографската политика и министър на
туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект – изключителна държавна
собственост – морски плаж „Аспарухово“, община Варна, област Варна, наричан по-нататък
„обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Аспарухово“, обособена част от крайбрежната
плажна ивица, с обща площ 101 115 кв. м,
съставляващ поземлен имот с идентификатор
10135.5506.897 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Варна,
община Варна, област Варна, одобрени със
Заповед № РД-18-73 от 23.06.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, индивидуализиран
съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1555 от 18.02.2016 г. и
специализираната карта и регистър на морски
плаж „Аспарухово“, приета с Протокол № 5
от 12 – 13.02.2013 г. на комисията по чл. 18 от
Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните
карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4
и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
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плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване на придвижването
и ползването на плажните услуги от хората с
увреждания, и е с размер 71 023 кв. м и с точки,
определящи активната плажна площ от № 1
до № 149 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.3. В активната плажна площ на морски
плаж „Аспарухово“ не са включени: затревени
площи в размер 28 951 кв. м, площта, заета
от каменист плаж, в размер 17 кв. м, общата площ на обектите на инфраструктурата в
размер 1124 кв. м, представляващи: подпорна
стена с площ 56 кв. м, 10 бетонови площадки с обща площ в размер 782 кв. м, 6 шахти
с обща площ в размер 17 кв. м, тоалетна с
площ 31 кв. м, 2 масивни жилищни сгради и
полумасивна ограда около тях с обща площ
в размер 238 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 1022 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж
от № 1 до № 141 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с концесионния договор или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителната търговска площ и съоръжения, които са поставени и които ще бъдат поставени
върху обекта на концесията от концесионера,
необходими за здравното и медицинското
обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното спасяване,
по обезопасяване на прилежащата акватория,
за спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, която
осигурява безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на обекта на концесията
или на предоставянето на услугите – предмет
на концесията, извън посочените принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
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2.1. Възлагане на концесионера да извършва
задължителните дейности по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да
предоставя плажни услуги при условията и по
реда на договора за концесия срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица и задължението
му да заплаща концесионно възнаграждение
към концедента.
2.2. Допълнителен предмет – извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техническата инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги
съгласно обявени цени, предложени от участника в откритата процедура, които не могат да
се увеличават за срока на действие на договора
за концесия, и други плажни принадлежности,
използвани от посетителите на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на договора за концесия
и срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Договорът за концесия влиза в сила един
месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните
условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно и
безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето
на зоната на активната плажна площ, предназначена за свободно разполагане на плажни
принадлежности от страна на посетителите, със
зоните, в които концесионерът е разположил
плажни принадлежности за възмездно предоставяне на посетителите на морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията
съгласно действащото законодателство и договора за концесия;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по договора
за концесия:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. извърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки или да осигури по друг
начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение следва да се конкретизира в договора за
концесия;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
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8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и което може да
бъде разрешено само след одобряване съгласно
изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за биологичното
разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или за одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по
ред, определени с договора за концесия и
нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение и за добро
изпълнение на задълженията по договора за
концесия;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци, извън определените
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за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по договора за концесия;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред и с
последици, определени с договора за концесия;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
договора за концесия на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия
и по ред, определени с договора за концесия;
8.2.19. при прекратяване на договора за
концесия да предаде обекта на концесията на
министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
договора за концесия, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера;
8.2.22. да спазва изискванията на Защитена
зона по Директивата за опазване на дивите
птици BG0002060 „Галата“.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
договора за концесия;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
договора за концесия;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
договора за концесия, в т. ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на договора
за концесия;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за
осъществяване на контролните си правомощия;
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8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с договора за
концесия, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на договора за
концесия да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
договора за концесия;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера
по договора за концесия и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по договора за концесия, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
договора за концесия:
10.1. За всяка календарна година от действието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
договора, потвърдени безусловни неотменяеми
банкови гаранции, издадени от финансови
институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция за
цялостно изпълнение на договора в размер,
равен на размера на предложеното от него
концесионно възнаграждение, с включен ДДС;
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10.1.2. за всяка пълна календарна година
от срока на концесията гаранциите по т. 10.1
са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение в размер, равен на
размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер 50 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която изтича срокът на концесията, банковите гаранции
по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо
размера на последното дължимо концесионно
възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите, както и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с договора за концесия.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви, и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията, без гратисен период при условия
и по ред, определени с договора за концесия,
и платими по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи 20 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 80 239,58 лв. без
ДДС, определено съгласно методика, приета
от Министерския съвет, въз основа на базата
за изчисляване – в левове, и на размер на
отчисления от базата 1,5 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не е по-малък
от 1,5 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в срок
до един месец от влизането в сила на договора
за концесия; първото годишно концесионно
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възнаграждение обезпечава периода от датата
на влизането в сила на договора за концесия до
края на същата календарна година и периода
от 1 януари на последната календарна година,
през която договорът за концесия е в сила, до
датата на изтичане срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към договора за концесия – неразделна част от него, се изготвя
справка за всяко дължимо концесионно възнаграждение по години и сроковете за заплащане
на вноските по т. 11.3.2.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в договора
за концесия или в допълнително споразумение
към него изисквания, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извършването на дейности, свързани с обекта на концесията, да спазва изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. При концесията за морския плаж не се
предвиждат плащания от страна на концедента.
15. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите
по т. 1.6.2.
16. Определя следните изисквания, свързани
с обекта на концесията:
16.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна собственост, стават собственост на държавата от
момента на възникването им, а собствеността
върху приращенията и подобренията на обекта
на концесията или върху негова принадлежност, които са частна държавна собственост,
се урежда с договора за концесия.
16.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
16.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
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на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
16.4. Концесионерът е длъжен да осигури за
своя сметка присъединяване на елементите на
техническата инфраструктура по т. 1.6.2 към
съответните общи мрежи.
16.5. Не са налице специфични изисквания,
свързани с националната сигурност и отбраната
на страната. При промяна на това обстоятелство страните по договора за концесия следва
да сключат допълнително споразумение по
реда на действащото законодателство.
17. Концесионерът се определя чрез открита
процедура.
18. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
18.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
18.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс за
извършване на услугите – предмет на концесията.
19. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
19.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007
и/или ISO 45001:2018, и ISO 13009:2015 с обхват
за морски плажове, като в противен случай
не се допуска до участие в процедурата.
19.2. Всеки участник следва да предостави
доказателства за осигуряването или за наличието и за произхода на средствата, необходими за изпълнението на предложената от
него оферта.
20. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
20.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
20.2. Най-ниска предложена цена на един
чадър и един шезлонг в зоната за платени
плажни принадлежности за срока на концесията – с относителна тежест 40 на сто.
20.3. Предложение за инвестиции, свързани с организация на спортно-развлекателни
дейности на морския плаж – с относителна
тежест 20 на сто.
21. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 40 119,79 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция, платима
съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
22. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министърпредседателя.
23. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията
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за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ по
реда на глава шеста от Закона за концесиите.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
7268

РЕШЕНИЕ № 710
ОТ 2 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Кранево – Международен детски лагер“, община Балчик,
област Добрич
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604
на Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за
утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане
на конкурс за определяне на концесионер
на морски плаж (необнародвано), изменено
с Решение № 682 на Министерския съвет от
2019 г., и мотивиран доклад на министъра на
туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект – изключителна държавна
собственост – морски плаж „Кранево – Международен детски лагер“, община Балчик,
област Добрич, наричан по-нататък „обект
на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Кранево – Меж д у народен детск и лагер“,
обособена част от крайбреж ната пла ж на
ивица, с обща площ 5934 кв. м, съставляващ
поземлен имот с идентификатор 39459.25.404
по кадаст ралната карта и кадаст ра лните
регистри на землището на с. Кранево, одобрени със Заповед № 300-5-74 от 15.09.2003 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра, изменени със Заповед № 18-6844
от 19.05.2014 г. на началника на Службата по
геодезия, картография и кадастър – гр. Добрич,
индивидуализиран съгласно данните в Акт за
изключителна държавна собственост № 1441
от 24 юни 2014 г. и специализираната карта
и регистър на морски плаж „Кранево – Международен детски лагер“, приета с Протокол
№ 4 от 14 – 15 февруари 2013 г. на комисията
по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември
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2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите
по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и улесняване на придвижването
и ползването на плажните услуги от хората с
увреждания, и е с размер 5933 кв. м, с точки,
определящи активната плажна площ от № 1
до № 31 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.3. В активната плажна площ не e включенa площта на обект на инфраструктурата,
представляващ бетонова площадка в размер
1 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 371 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж
от № 1 до № 29 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с договора за концесия или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които
ще бъдат поставени върху обекта на концесията
от концесионера, необходими за здравното и
медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното
спасяване, по обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, която
осигурява безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на обекта на концесията
или на предоставянето на услугите – предмет
на концесията, извън посочените принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва
задължителните дейности по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да
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предоставя плажни услуги при условията и по
реда на договора за концесия срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица и задължението
му да заплаща концесионно възнаграждение
към концедента.
2.2. Допълнителен предмет – извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техническата инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на договора за концесията, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на договора за концесия
и срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Договорът за концесия влиза в сила до
един месец след сключването му, при положение че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните
условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно и
безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
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7.2.3. равностойност като достъп до морето
на зоната на активната плажна площ, предназначена за свободно разполагане на плажни
принадлежности от страна на посетителите, със
зоните, в които концесионерът е разположил
плажни принадлежности за възмездно предоставяне на посетителите на морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесия;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията
съгласно действащото законодателство и договора за концесия;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по договора
за концесия:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. извърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки или да осигури по друг
начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение следва да се конкретизира в договора за
концесия;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
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на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда, и което може
да бъде разрешено само след одобряване съгласно изискванията на Закона за опазване
на околната среда и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или за одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по
ред, определени с договора за концесия и в
нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение и за добро
изпълнение на задълженията по договора за
концесия;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж, или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци, извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по договора за концесия;
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8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред и с
последици, определени с договора за концесия;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
договора за концесия на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия
и по ред, определени с договора за концесия;
8.2.19. при прекратяване на договора за
концесия да предаде обекта на концесията на
министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
договора за концесия, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера;
8.2.22. да спазва изискванията на Защитена зона по Директива за опазване на дивите
птици BG0002082 „Батова“.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
договора за концесия;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
договора за концесия;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
договора за концесия, в т. ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на договора
за концесия;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за
осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
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използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с договора за
концесия, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на договора за
концесия да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
договора за концесия;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
договора за концесия и за изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по договора за концесията, да
наема подизпълнители за извършване и/или
за предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
договора за концесия:
10.1. За всяка календарна година от действието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
договора, потвърдени безусловни неотменяеми
банкови гаранции, издадени от финансови
институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция за
цялостно изпълнение на договора в размер,
равен на размера на предложеното от него
концесионно възнаграждение, с включен ДДС;
10.1.2. за всяка пълна календарна година
от срока на концесията гаранциите по т. 10.1
са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение в размер, равен на
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размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора в размер 50 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която изтича срокът на концесията, банковите гаранции
по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо
размера на последното дължимо концесионно
възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите, както и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с договора за концесия.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви, и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията, без гратисен период, при условия
и по ред, определени с договора за концесия,
и платими по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи 20 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 7446,65 лв. без
ДДС, определено съгласно методика, приета
от Министерския съвет, въз основа на базата
за изчисляване – в левове, и на размера на
отчисления от базата 1,9 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не е по-малък
от 1,9 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в
срок до един месец от влизането в сила на
договора за концесия; първото годишно концесионно възнаграждение обезпечава периода
от датата на влизането в сила на договора за
концесия до края на същата календарна година и за периода от 1 януари на последната
календарна година, през която договорът за
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концесия е в сила, до датата на изтичането
срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към договора за концесия – неразделна част от него, се изготвя
справка за всяко дължимо концесионно възнаграждение по години и сроковете за заплащане
на вноските по т. 11.3.2.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в договора
за концесия или в допълнително споразумение
към него изисквания, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извършването на дейности, свързани с обекта на концесията, да спазва изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите
по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани
с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна собственост, стават собственост на държавата от
момента на възникването им, а собствеността
върху приращенията и подобренията на обекта
на концесията или върху негова принадлежност, които са частна държавна собственост,
се урежда с договора за концесия.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Концесионерът е длъжен да осигури за
своя сметка присъединяване на елементите на
техническата инфраструктура по т. 1.6.2 към
съответните общи мрежи.
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15.5. Не са налице специфични изисквания,
свързани с националната сигурност и отбраната
на страната. При промяна на това обстоятелство страните по договора за концесия следва
да сключат допълнително споразумение по
реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита
процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс за
извършване на услугите – предмет на концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007
и/или ISO 45001:2018, и ISO 13009:2015 с обхват
за морски плажове, като в противен случай
не се допуска до участие в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави доказателства за осигуряването или за
наличието и за произхода на средствата, необходими за изпълнението на предложената
от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на един
чадър и един шезлонг в зоната за платени
плажни принадлежности за срока на концесията – с относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции, свързани
с подобряване на достъпа до морския плаж – с
относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 3723,33 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция, платима
съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министърпредседателя.
22. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ по
реда на глава шеста от Закона за концесиите.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
7269
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МЕМОРАНДУМ

за разбирателство относно сътрудничество
в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба
с корупцията
(Ратифициран със закон, приет от 42-то Народно събрание на 23 януари 2014 г. – ДВ,
бр. 11 от 2014 г. В сила за Република България
от 1 юни 2020 г.)
Правителствата на Република Албания,
Босна и Херцеговина, Република България,
Република Хърватия, Република Македония1,
Република Черна гора, Република Молдова,
Румъния и Република Сърбия,
наричани по-долу „Страните“,
Като потвърждават, че регионалното сътрудничество е предпоставка за укрепването
на стабилността, сигурността, социалното
и икономическото развитие в Югоизточна
Европа, включително и чрез трансгранични
антикорупционни действия,
Като признават, че постигането на членство
в ЕС ще изисква засилване на националните
и регионалните усилия в борбата срещу корупцията от всички заинтересувани страни,
Като припомнят Плана за действие от
2000 г. на Инициативата на Пакта за стабилност за борба с корупцията (SPAI), Лондонската
декларация относно борбата с организираната
престъпност и корупцията от 2002 г., Солунската декларация на Форума ЕС – Западни
Балкани от 2003 г. и Съвместната декларация
на министрите ПВР от страните – участнички
в ПСЮИЕ от 2004 г.,
Като оценяват прогреса, осъществен от
участващите страни по отношение на прилагането на антикорупционните мерки, приети
в Министерската декларация от 2005 г. на
страните – участващи в SPAI, относно 10
съвместни мерки за пресичане на корупцията
в Югоизточна Европа,
Като признават, че създаването на Офиса
за връзка на Регионалния Секретариат на
SPAI (SPAI RSLO) през месец октомври 2003 г.
представлява конкретна и видима демонстрация на ангажимента на страните от региона
да си сътрудничат и координират борбата си
срещу корупцията в Югоизточна Европа,
ЕС използва за тази държава наименованието
„Бивша Югославска Република Македония“.
1
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Като припомнят заключенията на срещите
на Регионалната маса и на Работна маса ІІІ,
проведени през 2006 г. в Белград и Букурещ,
както и решенията на 10-та среща на Управляващата група на SPAI, Белград, 30 май
2006 г., свързана с финансирането на SPAI,
се споразумяха за следното:
Член 1 – Управление на SPAI
Страните се съгласяват да приемат обща
отговорност за SPAI и да осигуряват непрекъснатото финансиране на дейностите на
SPAI RSLO.
Регионалната управляваща група е структурата на SPAI, вземаща решения по отношение на годишната програма и бюджета, и се
събира веднъж годишно и при необходимост.
Членовете на Регионалната управляваща група могат да решат да поканят партниращи
страни и организации като наблюдатели на
техните срещи.
Всяка година Председателстващият на
SPA I ще бъде назначаван от региона от
Регионалната управляваща група. Първият
Председателстващ ще бъде назначен възможно
най-бързо след влизането в сила на този Меморандум. Председателстващият ще ръководи
срещите на Регионалната управляваща група,
ще осигурява цялостното координиране и
наблюдение на дейностите на SPAI RSLO от
името на Регионалната управляваща група
и ще докладва на срещите на Регионалната
маса на Пакта за стабилност.
След приключване дейността на Пакта за
стабилност и създаване на Съвет за регионално сътрудничество Председателстващият
ще докладва на срещите на Съвета.
В съответствие с Министерската декларация на SPAI от 2005 г. относно 10-те съвместни мерки за пресичане на корупцията в
Югоизточна Европа Страните потвърждават
своя ангажимент да подкрепят и заздравяват
капацитета на SPAI RSLO да действа като
Антикорупционен ресурсен център на Югоизточна Европа и да служи като точка за
контакт за регионалното антикорупционно
сътрудничество чрез споделяне на най-добрите
практики и разпространение на научените
уроци.
Страните също така потвърждават в съответствие с Министерската декларация на
SPAI от 2005 г. относно 10-те съвместни мерки
за пресичане на корупцията в Югоизточна
Европа своя ангажимент да засилват ролята
на старшите представители като национални
координатори в борбата с корупцията и точки
за контакт с международните партньори, като
им осигурят политическа подкрепа, както и
нужните човешки и финансови ресурси.
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Член 2 – Финансиране на оперативния и
програмния бюджет на SPAI
Страните се съгласяват на годишен принос,
считано от 2007 г., от минимум 24 000 евро
към оперативния и програмен бюджет на SPAI,
като по този начин осигуряват непрекъснатото
финансиране на SPAI RSLO.
Първата финансова вноска ще бъде преведена на банковата сметка на SPAI RSLO,
посочена по-долу, възмож но най-бързо в
рамките на три месеца след подписването на
този Меморандум за разбирателство. Впоследствие годишната финансова вноска ще бъде
превеждана в рамките на първото тримесечие
на всяка година.
BENEFICIARY: SPAI RSLO 2
EUR ACCOUNT: 503022 136623
BENEFICIARY’S BANK: VOLKSBANK BH
DD SARAJEVO
SWIFT Code: VBSABA22
IBAN CODE: BA39-1401010077777737
INTERMEDIARY BANK: DEUTSCHE BANK
EUR ACCOUNT: 936 537 000
SWIFT Code: DEUTDEFF
SPAI RSLO ще уведоми незабавно Страните в случай на промяна на процедурата за
плащане на сумите.
Страните приемат, че ако сумите, предназначени за една финансова година, не
са изразходвани, балансът автоматично се
включва в бюджета на SPAI RSLO за следващата финансова година без предварително
официално споразумение.
В допълнение на годишните вноски на
Страните SPAI ще продължи да търси донорска
подкрепа за специфични програмни дейности
в рамките на програмата на SPAI.
Член 3 – Финансови отчети и одит
SPA I RSLO годишно ще представя на
Регионалната управляваща група отчети за
програмното изпълнение и изразходваните за
това бюджетни средства.
SPAI RSLO годишно ще възлага независим
финансов одит. Резултатите и препоръките на
одита ще бъдат представяни на Регионалната
управляваща група за преглед и на други страни с финансов принос към бюджета на SPAI.
Член 4 – Продължителност, прекратяване и
депозиране на Меморандума
Този Меморандум се одобрява от Страните
в съответствие с техните правни процедури
и влиза в сила на първия ден, следващ месеца, в който последната Страна е уведомила
Депозитаря за завършване на необходимите
за тази цел процедури.
В случай че вътрешните правни изисквания разрешават, всяка от Страните може да
прилага този Меморандум за разбирателство
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временно от датата на неговото подписване.
Депозитарят се уведомява за временното
прилагане на Меморандума в съответствие
с този параграф.
Република Хърватия ще изпълнява ролята
на Държава депозитар.
Този Меморандум остава в сила за три
години и ще бъде продължаван автоматично
за нов тригодишен период, освен ако не се
договори друго между Страните.
Всяка Страна може да денонсира този Меморандум, като изпрати писмена нотификация
за това до Държавата депозитар. Държавата
депозитар има задължението да информира
всички Страни за получаването на такава
нотификация в рамките на 15 дни. Денонсирането поражда действие три месеца след
датата на получаването на нотификацията.
При наличие на спор между Страните относно интерпретацията или прилагането на
този Меморандум, включително валидността
или прекратяването му, той се решава посредством преговори между Страните.
Въпреки прекратяването на този Меморандум неговите клаузи ще продължат да се
прилагат до приключването на специфични
дейности, вече предприети в съответствие с
този Меморандум.
Оригиналът на този Меморандум в единствен екземпляр на английски език се депозира в Република Хърватия като Държава
депозитар, която изпраща заверени копия на
всяка Страна.
Подписан на 13 април 2007 г. в Загреб,
Република Хърватия.
В подк репа на това дол у подписаните,
надлеж но у пълномощени от съответните
правителства, подписаха този Меморандум
за разбирателство.
Представители на правителствата
7134

ПРОТОКОЛ

за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата
с корупцията посредством Инициативата на
Югоизточна Европа за борба с корупцията
(Ратифициран със закон, приет от 42-то Народно събрание на 23 януари 2014 г. – ДВ, бр. 11
от 2014 г. В сила за Република България от
1 юни 2020 г.)
Страните по Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата
с корупцията посредством Инициативата на
Югоизточна Европа за борба с корупцията,
подписан на 13 април 2007 г. в Загреб, Република Хърватия (наричани по-долу „Страните“
и „Меморандума за разбирателство“),
Приветствайки нивото на регионалното
сътрудничество по антикорупционните въпроси в Югоизточна Европа,
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Отчитайки спешната необходимост да се
изменят някои разпоредби на Меморандума за
разбирателство с цел да се гарантира устойчивост на общите усилия в антикорупционното
регионално сътрудничество,
Потвърждавайки ангажимента си да полагат устойчиви усилия за едно по-тясно регионално сътрудничество и заявявайки отново
подкрепата си за възможностите и ролята на
Регионалната антикорупционна инициатива
като точка за контакт за регионалното сътрудничество по антикорупционните въпроси,
Съзнавайки, че е от техен общ интерес да
участват в регионалните антикорупционни
усилия и да се възползват от напредъка и
постиженията, направени досега,
се споразумяха за следното:
Член 1
В целия текст на Меморандума за разбирателство думите „Инициатива на Пакта за
стабилност за борба с корупцията“ съответно
се заменят с „Регионална антикорупционна
инициатива“. Във връзка с това съкращението
„SPAI“ съответно се заменя със съкращението „РАИ“.
Член 2
В целия текст на Меморандума за разбирателство думите „Офиса за връзка на Регионалния Секретариат на SPAI“ съответно се
заменят със „Секретариата на Регионалната
антикорупционна инициатива“. Във връзка с
това съкращението „SPAI RSLO“ съответно
се заменя със съкращението „Секретариата
на РАИ“.
Член 3
В целия текст на Меморандума за разбирателство думите „Регионалната управляваща
група“ съответно се заменят с „Управляващата група на Регионалната антикорупционна
инициатива“ или със съкращението „Управляващата група на РАИ“.
Член 4
В чл. 1, параграф 2 от Меморандума за
разбирателство последното изречение се изменя така:
„Управляващата група на РАИ може да
реши да покани държави да се присъединят
към този Меморандум за разбирателство,
вк лючи телно к ъм негови те изменени я и
допълнения. Тя може също така да реши да
покани партньори, държави и организации
като наблюдатели на срещите и дейностите
на РАИ.“
Член 5
В чл. 4, параграф 1 от Меморандума за
разбирателство се добавя ново изречение:
„За всяка държава, която се присъедини към
този Меморандум за разбирателство в съот-
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ветствие с чл. 1, параграф 2 от този Меморандум за разбирателство, този Меморандум
за разбирателство, включително неговите
изменения и допълнения, влизат в сила на
първия ден от месеца, следващ датата, на която
Държавата депозитар е получила документа
за присъединяване на тази държава.“
Член 6
В чл. 4 от Меморандума за разбирателство
параграф 4 се изменя, както следва:
„Този Меморандум за разбирателство остава в сила за неопределен период от време.“
Член 7
Всички останали разпоредби на Меморандума за разбирателство остават непроменени.
Член 8
Този Протокол, одобрен от страните по
Меморандума за разбирателство в съответствие с техните вътрешни правни процедури,
влиза в сила на първия ден от месеца, следващ
датата, на която третата Страна е уведомила
Държавата депозитар за завършването на вътрешните процедури, необходими за тази цел.
След влизането му в сила този Протокол
влиза в сила за останалите държави, които са
го подписали, в първия ден от месеца, следващ
датата, на която тази държава е уведомила
Държавата депозитар за завършването на вътрешните процедури, необходими за тази цел.
Подписан на 11 юли 2013 г. в Загреб, Република Хърватия, в единствен екземпляр
на английски език, който се депозира при
Държавата депозитар, която изпраща заверени
копия от него на всяка Страна.
В подкрепа на това долуподписаните, надлежно упълномощени от съответните правителства, подписаха този Протокол.
Представители на правителствата
7135

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 5
от 30 септември 2020 г.

за здравните изисквания към животните,
от които се добиват храни
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят здравните изисквания към животните, от които се
добиват храни, предназначени за консумация
от хора, при:
1. производство, преработка и дистрибуция
на първични продукти от животински произход
и на продукти, получени от тях, предназначени
за консумация от хора;
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2. въвеждане от трети държави на първични продукти от животински произход и
на продукти, получени от тях, за консумация
от хора.
Раздел II
Здравни изисквания към животни при производство, преработка и дистрибу ция на
първични продукти и храни от животински
произход в страната
Чл. 2. (1) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) осъществява
контрол върху бизнес оператори на продукти
от животински произход, предназначени за
консумация от хора, на всички етапи на
производство, преработка и дистрибуция с
цел да не се допуска разпространение на заболявания, които се предават по животните,
както и първичните продукти и храните да
са добити от животни, които отговарят на
ветеринарно-здравните изисквания.
(2) Продуктите от животински произход
трябва да са получени от животни, които отговарят на ветеринарно-здравните условия на
Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно определяне на специфични хигиенни
правила за храните от животински произход
(Регламент (ЕО) № 853/2004).
(3) Продуктите от животински произход
трябва да са получени от животни, които:
1. не идват от стопанство, предприятие,
територи я или част от територи я, които
подлежат на ветеринарно-здравни ограничения, приложими за съответните животни
и продукти съгласно нормативните актове,
посочени в приложение № 1;
2. не са били добити/произведени в предприятие, в което по време на клането или
производствения процес са се намирали заразени животни или със съмнение за зараза от
една от болестите, предмет на нормативните
актове, посочени в приложение № 1, или
трупове или части от тях на такива животни,
освен ако съмнението е било отхвърлено – в
случаи на месо и месни продукти;
3. са от обекти за аквакултури и продукти от тях и са в съответствие с Наредба
№ 17 от 2008 г. за здравните изисквания към
стопанските водни животни, продуктите от
тях и предпазването и контрола на болести
по водните животни (ДВ, бр. 64 от 2008 г.)
(Наредба № 17 от 2008 г.).
Чл. 3. (1) Производството, преработката и
дистрибуцията на продукти от животински
произход, получени от животни, произхождащи от животновъден обект, който не е
засегнат и липсва основание за съмнение, че
е засегнат от заразна болест, намиращ се на
територия или част от територия с наложени
ветеринарно-здравни ограничения, може да
се извършва, при условие че:
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1. преди да бъдат подложени на преработката по приложение № 2, продуктите са
полу чени, обработени, транспортирани и
съхранявани отделно или по различно време
от тези, които отговарят на здравните изисквания, като условията за транспортиране
извън територията с наложени ветеринарноздравни ограничения са одобрени от БАБХ;
2. продуктите, които ще преминат преработката по приложение № 2, са ясно идентифицирани;
3. продуктите ще преминат преработката,
посочена в приложение № 2, която гарантира
безопасността на продукта и ще отстрани
съответния ветеринарно-здравен проблем;
4. преработката се извършва в предприятие, одобрено за тази цел от БАБХ.
(2) Производството, преработката и дистрибуцията с продукти от аквакултури, които
не отговарят на изискванията по чл. 2, се
доп ускат в съо т ветст вие с изиск вани я та
на Наредба № 17 от 2008 г.
(3) При предвидени възможни изключения
от чл. 2 БАБХ сезира Европейската комисия
за тяхното одобрение.
(4) След одобряване от Европейската комисия БАБХ може да разреши изключенията
от чл. 2, като се вземат предвид:
1. специфичните характеристики на болестите при съответните видове животни;
2. всички тестове или мерки, на които
трябва да бъдат подложени животните.
(5) Здравната маркировка за прясно месо
е единичен шестоъгълен печат с основи от
по 4 см и страни от по 3 см, височина 5 см
и широчина 7,5 см, в който се вписват:
1. в горната част – името или ISO код на
държавата с главни букви: BG;
2. в центъра – ветеринарният одобрителен
номер на месодобивното предприятие;
3. буквите са с височина най-малко 0,8
см, а цифрите – най-малко 1 см;
4. номерът от личния щемпел на официалния ветеринарен лекар, инспектирал месото.
(6) Здравната маркировка по ал. 5 трябва да съдържа диагонален кръст, който се
състои от две прави линии, пресичащи се
в центъра на печата така, че информацията
върху него да остава четлива.
(7) Етикет ът на х раните, които не са
преминали преработка по приложение № 2,
съдържа умален вариант на здравната маркировка по ал. 5 и 6 с посочен ветеринарният
одобрителен номер на предприятието, от
което произхождат.
(8) Маркировката по ал. 5 и 6 се поставя
под контрол на официален ветеринарен лекар
по реда на чл. 48 от Регламент за изпълнение
(ЕС) 2019/627 на Комисията от 15 март 2019 г.
за определяне на еднакви практически условия за извършването на официален контрол
върху продукти от животински произход,
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предназначени за консумация от човека, в
съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на
Европейския парламент и на Съвета и за
изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005
на Комисията по отношение на официалния
контрол (ОВ L 131, 17.05.2019 г.) (Регламент
за изпълнение (ЕС) 2019/627).
Чл. 4. Продуктите от животински произход, предназначени за консумация от човека, се придружават от здравен сертификат,
когато:
1. разпоредбите, приети поради ветеринарно-здравни причини, изискват продуктите
от животински произход да се придружават
от здравен сертификат;
2. е допуснато изключение по чл. 3, ал. 3.
Раздел III
Официални ветеринарни проверки
Чл. 5. Официалните ветеринарни проверки за съответствие с изискванията на тази
наредба, свързани с продуктите от животински произход за консумация от хора, се
извършват от официални ветеринарни лекари.
Проверките се извършват без предварително
уведомяване.
Раздел IV
Въвеждане от трети държави
Чл. 6. (1) Въвеждането от трети държави на продукти от животински произход,
предназначени за консумация от хора, се
допуска само ако се придружават от здравен
сертификат, който отговаря на изискванията
на чл. 7.
(2) Здравният сертификат удостоверява,
че продуктите отговарят на изискванията
на тази наредба.
Чл. 7. При въвеж дането от трети държави продуктите от животински произход,
предназначени за консумация от хора, се
придружават от здравен сертификат, който:
1. е издаден и подписан от представител
на компетентни я орган на държавата на
изпращане и подпечатан с официален печат, поставен на всяка страница, ако той се
състои от повече от една;
2. е съставен на официалния език или езици
на държавата на местоназначение и езика
на държавата членка, в която се извършва
граничната инспекция, или се придружава от
заверен превод на този език или тези езици;
3. се състои от един лист хартия или две
или повече страници, които са част от един
и неделим документ, номерирани по начин,
който показва, че дадена страница е част
от ограничена последователност (например
„страница 2 от 4“);
4. притежава уникален идентификационен
номер, отразен на всяка страница, когато
сертификатът се състои от няколко последователни страници;
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5. е издаден, преди пратката, за която се
отнася, да напусне контрола на компетентния
орган на държавата на изпращане.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Всички етапи на производство, преработка и дистрибуция“ е сборът от всеки
етап от основното производство на храни от
животински произход, включително тяхното
съхранение, транспорт, внос, износ, продажба
или доставка до крайния потребител.
2. „Официален ветеринарен лекар“ е ветеринарен лекар, който отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и има всички
правомощия съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627.
3. „Продукти от животински произход“ са
продукти, получени от животни, и продукти,
получени от тях, предназначени за консумация от човека, включително живи животни,
когато са обработени за такава употреба.
§ 2. За целите на тази наредба се прилагат
определенията във:
1. Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари
2002 г. относно определяне на общите принципи и изисквания към законодателството
в областта на храните за създаване на Европейски орган за безопасност на храните
и за определяне на процедури в областта на
безопасността на храните;
2. Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 март 2017 г.
о т носно офи ц иа л н и я кон т рол и д ру г и т е
официални дейности, извършвани с цел да
се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите,
п ра ви лата о т носно зд ра веопа зва не т о на
ж иво т ни т е и х у манно т о о т ношение к ъм
тях, здравето на растенията и продуктите
за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005,
(ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС)
№ 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429
и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент
и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и
(ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви
98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/
ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета и за отмяна
на регла мен т и (ЕО) № 854/20 0 4 и (ЕО)
№ 882/2004 на Европейския парламент и
на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/
ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО,
96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение
92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно
официалния контрол) (OB L 95, 7.04.2017 г.);
3. Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за
заразните болести по животните и за изме-
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нение и отменяне на определени актове в
областта на здравеопазването на животните
(Законодателство за здравеопазването на
животните) (ОВ L 084, 31.03.2016 г.);
4. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627
и Регламент (ЕО) № 853/2004.
§ 3. Тази наредба въвежда разпоредбите
на Ди рек т и ва 20 02/99/ ЕО на С ъве та о т
16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи
производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти
о т ж и во т и нск и п роизход за консу ма ц и я
от човека.
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Заключителни разпоредби
§ 4. Тази наредба се издава на основание
чл. 7, ал. 2 от Закона за храните и отменя
Наредба № 37 от 2006 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват
суровини и храни за консумация от хора (ДВ,
бр. 36 от 2006 г.).
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на БАБХ.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 3, т. 1

Болести, които са от значение при търговията с продукти от животински произход и за които
са въведени мерки за контрол съгласно законодателството на страната
Заболяване
Нормативни актове
Класическа чума по Наредба № 4 от 2007 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на босвинете
лестта класическа чума по свинете (ДВ, бр. 21 от 2007 г.)
Африканска чума по Наредба № 102 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране
свинете
на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането
им (ДВ, бр. 83 от 2006 г.)
Шап
Наредба № 17 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране
на болестта шап по двукопитните животни и за условията и реда за прилагането
им (ДВ, бр. 29 от 2006 г.)
Птичи грип
Наредба № ДВ-103 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците (ДВ, бр. 83 от 2006 г.)
Нюкясълска болест Наредба № 31 от 2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на Нюкясълската болест (псевдочума) по птиците и за условията и реда за
прилагането им (ДВ, бр. 12 от 2006 г.)
Чума по говедата
Наредба № 19 от 2007 г. за ограничаване и ликвидиране на някои екзотични
Чу м а по д р е бн и т е болести по животните и мерките срещу везикулозната болест по свинете (ДВ,
п реж ивни ж иво т ни бр. 95 от 2007 г.)
Везикулозна болест
по свинете
Болести по водните Наредба № 17 от 2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни жиживотни
вотни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните
животни (ДВ, бр. 64 от 2008 г.)

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1, т. 1

МЕСО
Обработка (*)
а) Термична обработка в херметически
запечатан контейнер при стойност на
F 0, равна на или по-голяма от 3,00 (**)
б) Термична обработка при минимална температура 70 °C, която трябва
да бъде достигната във всяка част
на месото
ба) Цялостна термична обработка на
предварително обезкостено месо без
мазнини, чрез нагряване, така че в
продължение на минимум 30 минути
да се поддържа вътрешна температура,
равна на или по-висока от 70 °C

Болест
Класи- Везику- АфриНюИнЧума по
Чума
ческа
лозна канска
касъл- флуен- дребнипо
Шап чума
болест
чума
ска
ца по те преговепо сви- по сви- по свибоптици- живни
дата
нете
нете
нете
лест
те
животни
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

+

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0
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МЕСО
Обработка (*)
в) Термична обработка при минимална
температура 80 °C, която трябва да бъде
достигната във всяка част на месото
г) Термична обработка в херметически
запечатан контейнер до най-малко 60 °C
в продължение на минимум 4 часа,
като през това време температурата в
сърцевината трябва да бъде най-малко
70 °C в продължение на 30 минути
д) Естествена ферментация и узряване
за не по-малко от девет месеца при
обезкостено месо, в резултат на което
се получават следните характеристики:
стойност на Aw не по-голяма от 0,93,
или стойност pH не по-голяма от 6,0
е) Същата обработка като посочената
в буква „д“, въпреки че месото може
да съдържа кост (*)
ж) Салами: обработка в съответствие с
критерии, които се определят съгласно
процедурата по член 12, параграф 2 от
Директива 2002/99 – след формулиране
на становище от страна на съответния
научен комитет
з) Шунки и филета: обработка, включваща естествена ферментация и зреене:
за шунки – най-малко 190 дни, за филета – най-малко 140 дни
и) Термична обработка, която да гарантира, че в сърцевината е достигната
температура най-малко 65 °С за времето,
необходимо за постигане стойност на
пастьоризация, равна на или по-висока
от 40 (pv)

МЛЯКО
Обработка (*)
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Болест
Класи- Везику- АфриНюИнЧума по
Чума
ческа
лозна канска
касъл- флуен- дребнипо
Шап чума
болест
чума
ска
ца по те преговепо сви- по сви- по свибоптици- живни
дата
нете
нете
нете
лест
те
животни
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

0

0

0

+

+

+

0

0

0

0

0

+

+

+

0

+

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

+

Болест
Класи- Везику- АфриНюИнЧума по
Чума
ческа
лозна канска
касъл- флуен- дребнипо
Шап чума
болест
чума
ска
ца по те преговепо сви- по сви- по свибоптици- живни
дата
нете
нете
нете
лест
те
животни

Мляко и млечни продукти (включително
сметана) за консумация от човека
а) Ултрависока температура (UHT)(UHT
= минимална обработка при 132 °C в +
0
0
0
0
0
0
0
продължение на най-малко 1 секунда)
б) Ако млякото е с рН, по-ниско от
7,0 – обикновена пастьоризация за
+
0
0
0
0
0
0
0
кратко време при висока температура
(HTST)
в) Ако млякото е с рН 7,0 или по-високо – двойна пастьоризация за кратко +
0
0
0
0
0
0
0
време при висока температура (HTST)
+: Признат ефект.
0: Непризнат ефект.
(*) Трябва да бъдат взети всички необходими мерки за избягване на кръстосаното замърсяване.
(**) F 0 е изчисленият ефект на унищожаване при бактериални спори. Стойност на F 0 3,00 означава, че найстудената точка в продукта е била достатъчно нагрята, за да се постигне същият ефект на унищожаване
както при 121 °С (250 °F) за 3 минути с моментално нагряване и охлаждане.
7216
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № Н-6 от 2009 г. за формиране и
управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2
от 2010 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата след
думата „формиране“ се поставя запетая и
съюзът „и“ се заличава, а след думата „управление“ се добавя „и идентификация“.
§ 2. В чл. 1, ал. 1 думите „формиране и
управление“ се заменят с „формиране, управление и идентификация“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Движимите културни ценности, инвентирани във фондовете на държавни и общински музеи, са част от активите на музея
и се признават балансово. Когато балансовото
признаване на движимите културни ценности
е свързано с неоправдани разходи на време и
ресурси, те не се включват в баланса, но се
осигуряват надеждни процедури за контрол
на тяхното съхранение, опазване и отчетност.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) Частните музеи и музеите със смесено
участие организират счетоводното отчитане
на включените във фондовете им движими
културни ценности съгласно приложимото
законодателство.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. В ал. 5 след думата „основния“ се добавя „и обменния“.
§ 5. В чл. 4, ал. 4, изречение второ, след
думите „се прилага“ съюзът „и“ се заличава, а пред думата „регионалните“ се добавя
„държавните“.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 думите „с исторически лица“ се
заличават.
2. Създават се т. 7 и 8:
„7. природни образци, които не са културни
ценности и са от значение за изследователската, експозиционната и образователната
дейност на музея;
8. вещи от съвременността, които съответстват на тематичния обхват на музея и в
съвкупност представляват научен, културен,
обществен и религиозен интерес.“
§ 7. Създава се раздел IIа „Идентификация
на придобити от музея вещи“ с чл. 6а – 6д:
„Раздел IIа
Идентификация на придобити от музея вещи
Чл. 6а. (1) Музеите извършват идентификация по реда на този раздел на:

ВЕСТНИК
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1. движими археологически находки, издирени при теренни археологически проучвания
и предадени в музея;
2. вещи, придобити вследствие на издирване и изследователска дейност, различна от
посочената в т. 1;
3. вещи, придобити чрез покупка или дарение, както и такива, които са предоставени
от органи на държавната и местната власт.
(2) Чрез идентификацията по ал. 1 се определя:
1. дали дадена вещ съответства на критериите за културна ценност съгласно чл. 7 от ЗКН;
2. класификацията на културната ценност
според принадлежността є към определен
исторически период съгласно чл. 52 от ЗКН
и според научната и културната област, към
която се отнася, съгласно чл. 53 от същия закон;
3. класификацията на културна ценност,
която отговаря на критериите за национално
богатство съгласно чл. 54 от ЗКН.
(3) Музеят може да извърши идентификация
на културна ценност съвместно с друга научна
или културна организация или висше училище,
когато не разполага с необходимите материални
условия за това. Отношенията между научната
и културната организация, висшето училище
и музея, извършващ идентификацията, се
уреждат с писмен договор.
Чл. 6б. (1) Идентификацията на движимите
културни ценности се извършва от комисия,
назначена със заповед на директора на музея, в
състав най-малко от трима музейни експерти.
От състава на комисията се определя председател. В състава на комисията се включват:
1. музейни специалисти от специализираните отдели на съответния музей;
2. външен за музея експерт в съответната
област, вписан в регистъра по чл. 96, ал. 4 от
ЗКН, при необходимост;
3. лице, вписано в регистъра по чл. 165 от
ЗКН, при необходимост.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава в 14-дневен срок от постъпването на вещта в музея,
като в нея се посочват срок за извършване
на идентификацията, който не може да бъде
по-дълъг от шест месеца, както и задължение
за председателя на комисията да определи
график за осъществяване на дейностите по
идентификация, който да бъде предоставен на
директора в определен срок.
(3) По изключение с мотивирано предложение на председателя на комисията до директора
на музея срокът за извършване на идентификацията може да бъде удължен до три години,
съответно да бъде актуализиран графикът
по ал. 2. Предложението на председателя на
комисията се подава до директора на музея
преди изтичане на 6-месечния срок по ал. 2.
(4) Отношенията между музея и членовете
на комисията по ал. 1, т. 2 и 3, които не са
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служители на музея, се уреждат с писмен
договор.
Чл. 6в. (1) Заседанието на комисията се
свиква от нейния председател и се счита за
редовно, когато присъства целият състав.
(2) За всяко заседание се води протокол,
в който се вписват приетите от комисията
експертни заключения.
Чл. 6г. (1) За резултатите от идентификацията се изготвя експертно заключение съгласно
приложение № 16.
(2) В експертното заключение комисията
посочва, че:
1. вещта не съответства на изискванията
за културна ценност, или
2. вещта съответства на изискванията за
културна ценност;
3. за вещта са налице достатъчно данни за
съответствие и на критериите за национално
богатство – в случаите по т. 2.
(3) За вещи, които отговарят на чл. 7, ал. 3
и 4 от ЗКН, комисията не съставя експертни
заключения, но съставя опис, приложение към
протокола по чл. 6в, ал. 2.
(4) В експертното заключение по ал. 2, т. 2
и 3 комисията посочва и класификацията на
културната ценност според принадлежността
є към определен исторически период съгласно
чл. 52 от ЗКН и според научната и културната
област, към която се отнася, съгласно чл. 53
от същия закон.
(5) В експертното заключение по ал. 2,
т. 2 и 3 комисията задължително включва
информация за наименованието, описанието,
състоянието, теглото, авторството, мястото
и времето на създаване, материалите на изготвяне, техниката, размерите, специфичните
особености и други характеристики, както и
най-малко две цветни изображения на културната ценност (лице и гръб) с размери не
по-малки от 8/12 см.
(6) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3 с експертното заключение се предлагат и съответни
предписания за съхранението на културната
ценност.
(7) Експертното заключение се счита за
прието, ако 2/3 от членовете са изразили едно
и също становище по ал. 2, т. 1 – 3. Член на
комисията, който изразява различно становище, подписва експертното заключение, като
излага мотивите си за изразеното становище.
(8) Експертните заключения се изготвят
и подписват от председателя и членовете на
комисията в един екземпляр, подпечатват се
с печата на съответния музей и се съхраняват
в научния архив на музея.
(9) Протоколът по чл. 6в, ал. 2 се изготвя и
подписва в един екземпляр с поредни номера
за всяка календарна година, подпечатва се с
печата на музея и се съхранява в научния архив
на музея. Всички протоколи за извършена идентификация подлежат на регистрация в музея.
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Чл. 6д. Когато за вещта са налице достатъчно данни съгласно експертното заключение
за съответствие с критериите за национално
богатство, се прилага чл. 99 от ЗКН.“
§ 8. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) При постъпването в музея на
вещи и археологически находки по чл. 6а,
ал. 1 се издава акт за приемане – предаване
по образец съгласно приложение № 3.
(2) За вещите, придобити по реда на чл. 6а,
ал. 1, т. 3, към акта по ал. 1 се прилага и
документ за собственост или декларация за
произход.
(3) Предадените в музея археологически
находки постъпват с приемно-предавателен
протокол, с теренната археологическа документация и с акта по ал. 1.
(4) Актът по ал. 1 се съставя в три екземпляра на химизирана хартия, по един за
приемащия и предаващия, а третият остава в
кочана, който след приключване се съхранява
в научния архив на музея.
(5) Служителите, които имат право да приемат движими вещи, се определят със заповед
на директора на музея.
(6) За движими вещи, които могат да се
определят като културни ценности, придобити
при теренни проучвания, ръководителят на
проучването осигурява редовно водене на полева документация – полеви дневник и полева
инвентарна книга. Полевата инвентарна книга
се води по образец съгласно приложение № 4.
(7) Полевата документация по ал. 6 се
предава в музея на хартиен носител с протокола по ал. 3, подписан от ръководителя
на проучванията и директора на музея или
упълномощено от него лице.
(8) Протоколът по ал. 3 и полевата документация по ал. 6 се съхраняват в научния
архив на музея.“
§ 9. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Музеите водят Книга за движението на формулярите и регистрите по образец
съгласно приложение № 4а.
(2) Книгата по ал. 1 се прономерова, прошнурова, заверява от директора и се подпечатва
с печата на музея. Същата се води и съхранява
от определено със заповед на директора на
музея длъжностно лице.
(3) Подлежащите на вписване документи
се прономероват, прошнуроват, заверяват с
подписа на директора, подпечатват се с печата
на музея и се предоставят на длъжностните
лица срещу подпис в книгата по ал. 1.
(4) След приключване на екземплярите в
съответния кочан същият се предава на длъжностното лице по ал. 2. Всеки нов кочан се
номерира в поредност за съответната година
или до безкрайност.
(5) Приключените кочани с формуляри се
предават срещу подпис в научния архив, където
се завеждат и съхраняват.“
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§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Прехвърлянето по ал. 2, т. 4 се извършва
след проведена процедура по идентификация
по реда на раздел IIa от тази наредба.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5, като в ал. 5 след думата „специалисти“ се добавя „от съответния музей“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Със заповед на директора на музея фондовата комисия може да извършва процедура
по идентификация.“
§ 11. В чл. 11, ал. 3 думата „сбирки“ се
заменя с „колекции“.
§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Директорът на музея може със заповед
еднократно да удължи срока по ал. 1 с един
месец въз основа на мотивирано писмено
предложение на уредник, завеждащ съответния фонд.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея се
създава изречение второ: „При допълнителни
вписвания в инвентарните книги се поставя
дата и подпис на длъжностното лице, извършило вписването.“
§ 13. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Актът по ал. 1 се съставя в два екземпляра, от които първият се предава в
счетоводството, а вторият остава в старата
инвентарна книга.“
§ 14. В чл. 15 ал. 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) Върху движимите културни ценности,
предметите и материалите от научноспомагателния фонд се поставят отчетни обозначения,
които представляват специфични шифровани
белези (шифър и инвентарен номер), сочещи
тяхната принадлежност към определен музей.
Шифърът съдържа абревиатурите на наименованието на музея и на съответния фонд.
(2) Шифърът на музея се определя със заповед на министъра на културата.
(3) На движимите културни ценности, предметите и материалите от научноспомагателния
фонд, инвентирани като колекции, се поставя
инвентарният номер, под който е записана цялата колекция, а в индекс – поредната цифра,
под която дадена културна ценност се числи
към колекцията.“
§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Отчетното обозначение върху движимата културна ценност се изписва четливо и
трайно, съобразно нейната специфика, с определен цвят и материал, избрани от музея.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Избраните методи и материали за
поставяне на отчетно обозначение върху дви-
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жима културна ценност не трябва да нанасят
увреждания върху нея.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
изречение второ се заличава.
4. Досегашната ал. 3 се отменя.
§ 16. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Всяко фондохранилище и експозиционна зала имат постоянен номер. Със заповед
на директора на музея се определят постоянният номер, местоположението и броят на
фондохранилищата. Постоянният номер на
фондохранилището се посочва в музейната
документация.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Във фондохранилищата не се допуска
съхранение едновременно и в едно и също
помещение на идентифицирани и инвентирани
в музея движими културни ценности заедно и
неидентифицирани или неинвентирани движими културни ценности и предмети.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Движимите културни ценности се подреждат във фондохранилищата по групи, видове
и колекции с цел да се осигури по-доброто им
опазване и да се улесни тяхното ползване и
инвентаризация.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Всяко фондохранилище се заключва
с отделен ключ в два броя. Първият се съхранява от материалноотговорното лице, а
вторият в запечатана кутия с подпис и печат
на музея. Кутията се предава срещу подпис на
дежурния, охраната или на друго определено
със заповед на директора длъжностно лице,
като това се отбелязва в специална книга.
Вторият екземпляр от ключа се ползва само
в случаите, предвидени в тази наредба, както
и при бедствие.“
6. Създава се ал. 8:
„(8) Достъпът до фондохранилищата се
урежда с вътрешни правила, утвърдени със
заповед на директора на музея.“
§ 17. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Движими културни ценности
могат да бъдат временно предоставяни извън
музея само въз основа на писмена заповед на
директора на музея.
(2) В случаите по ал. 1 се съставя акт за
приемане – предаване по образец съгласно
приложение № 3. Актът се съставя в три екземпляра, по един за приемащия и предаващия,
а третият остава в кочана, който след приключването му се съхранява в научния архив.
(3) Предоставянето по ал. 1 се извършва с
писмен акт между предаващата и приемащата
страна, в който са посочени условията за съхранение и експониране, режимът на охрана и
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застраховането на културната ценност, съгласно
наредбата по чл. 185 от Закона за културното
наследство.
(4) Движението на движимите културни
ценности вътре в музея се извършва при условия и ред, регламентирани във вътрешните
правила по чл. 19, ал. 8.
(5) В случаите по ал. 4 се изготвя акт по
образец, съгласно приложение № 3.“
§ 18. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 изречение трето се изменя така:
„Предаването и приемането се осъществява в
присъствието и със съдействието на лицата, които предават и приемат културните ценности.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) При отсъствие на предаващия предаването се извършва от комисията по ал. 2 на
определено от директора длъжностно лице.
(4) За работата си комисията по ал. 2 съставя
протокол в три екземпляра, който се одобрява
от директора на музея. Първият екземпляр се
дава на предаващия, вторият на приемащия,
а третият остава в научния архив на музея.“
§ 19. В чл. 22, ал. 2 изречения трето и
четвърто се изменят така: „За вземането
или връщането на една или повече културни
ценности се съставя протокол, след което се
запечатва фондохранилището или витрината
в експозиционната зала, където те се съхраняват. Протоколът се прилага към издадената
заповед и се предават в научния архив. Копия
от заповедта и протокола се предоставят и на
длъжностното лице при неговото завръщане
или определяне.“
§ 20. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в три екземпляра“ се
заличават.
2. В ал. 3 думата „Съществените“ се заменя
с „Констатираните“.
§ 21. В чл. 25, ал. 3 след думите „информацията за“ се добавят „движимите културни
ценности и“.
§ 22. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „на електронен
носител и/или на хартия“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 2 думата „сбирката“ се заменя с
„колекцията“;
б) точка 6 се изменя така:
„6. снимка с резолюция, позволяваща нейното отпечатване в размер 9/13 см;“
в) точка 8 се изменя така:
„8. номера на акта за приемане – предаване на движими културни ценности/движими
вещи;“
г) точка 9 се изменя така:
„9. номер на експертното заключение;“.
3. Създава се нова ал. 6 със следния текст:
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„(6) В случаите, когато научните паспорти
се създават и съхраняват само в електронен
вид, се спазват следните изисквания:
1. научният паспорт се изготвя в общодостъпен формат – odt. docx и др.;
2. за всеки паспорт се създават поне две
защитени копия;
3. работните версии на научния паспорт се
съхраняват на различни физически локации
от архивните им версии.“
4. Създава се нова ал. 7 със следния текст:
„(7) Директорът на музея утвърждава със
заповед вътрешни правила за начина на създаване, допълване, архивиране и възстановяване
на информацията в електронен вид.“
5. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 8 и 9.
§ 23. В чл. 27 текстът след „електронна
обработка“ се заличава.
§ 24. Член 28 се отменя.
§ 25. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Музеите извършват инвентаризации за проверка на наличността на движимите културни ценности/предмети и други
материали от значение за изследователската,
експозиционната и образователната дейност на
музея, за проследяване състоянието им, както
и това на инвентарните книги.
(2) Инвентаризация на движимите културни
ценности/предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и
образователната дейност на музея се извършва
в следните случаи:
1. проверка по реда на чл. 30 и 30а;
2. извършване на смяна на материалноотговорното лице;
3. по разпореждане на министъра на културата, кмета на общината или собственика
на музея;
4. по инициатива на директора на музея;
5. при бедствия, аварии, кражби и други
обстоятелства от извънреден характер.
(3) Движимите културни ценности, предоставени на друг музей за период, по-дълъг
от една година, се инвентаризират от музея,
поел съхранението им, освен ако в договора
за временно предоставяне не е уредено друго.
Инвентаризацията в този случай се извършва
чрез сравняване на записванията в Книгата за
временно постъпление и наличните движими
културни ценности.
(4) Екземпляр от протокола за извършената
инвентаризация по ал. 3 се предоставя на музея, който е предоставил движимите културни
ценности.
(5) Инвентаризацията се извършва от комисия чрез сравняване на записванията в
инвентарните книги и наличните движими
културни ценности/предмети и други материали
от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея в
присъствието и съдействието на съответното
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материалноотговорно лице или в случаите по
ал. 2, т. 2 в присъствието на предаващото и
приемащото лице. При трайно отсъствие на
материалноотговорното лице се прилага процедурата по чл. 22, ал. 2.
(6) Директорът на музея издава заповед за
извършването на инвентаризация, в която се
определят:
1. срокът за започване и приключване на
инвентаризацията;
2. съставът на комисията, в която участват
най-малко двама музейни специалисти и един
счетоводител;
3. движимите културни ценности/предмети
и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната
дейност на музея, които подлежат на инвентаризация по репрезентативния метод.“
§ 26. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Инвентаризацията на движимите културни ценности по чл. 29, ал. 2, т. 1 се
извършва, както следва:
1. пълна инвентаризация на основния и обменния фонд – един път на пет години, като се
включват всички движими културни ценности,
а когато те са не повече от 400 – ежегодно;
2. инвентаризация на движимите културни
ценности от благородни метали и скъпоценни
камъни или украсени с тях, както и на вписаните
в регистъра по чл. 102, ал. 1 от ЗКН – ежегодно;
3. инвентаризация по репрезентативния
метод – ежегодно.
(2) Инвентаризацията по репрезентативния
метод се извършва в рамките на всяка календарна година на всички движими културни
ценности от основен и обменен фонд, като
при музейни фондове с повече от 400 движими културни ценности тя включва проверка,
както следва:
1. при движими културни ценности от 401
до 5000 се проверяват най-малко 400;
2. при движими културни ценности от 5001
до 10 000 се проверяват най-малко 800;
3. при движими културни ценности от 10 001
до 15 000 се проверяват най-малко 1000;
4. при движими културни ценности над
15 000 се проверяват най-малко 1200.
(3) Инвентаризация по репрезентативния
метод се извършва всяка година на различни
движими културни ценности спрямо предходната и обхваща всички специализирани отдели.“
§ 27. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. Инвентаризацията на предметите
и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната
дейност на музея по чл. 29, ал. 2, т. 1 се извършва, както следва:
1. пълна инвентаризация – един път на десет години, като се включват всички предмети;
2. инвентаризация по репрезентативния
метод – на период и в обем, определен със
заповед на директора на музея.“
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§ 28. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Инвентаризацията приключва
с изготвяне и подписване на протокол на
инвентаризационната комисията, в който се
посочват:
1. констатации за наличността на движимите културни ценности/предметите и други
материали от значение за изследователската,
експозиционната и образователната дейност
на музея;
2. състояние и настъпилите промени от
последната инвентаризация;
3. състояние на отчетните обозначения;
4. липси;
5. несъответствия между описанията на движимите културни ценности/предметите и други
материали от значение за изследователската,
експозиционната и образователната дейност
на музея в инвентарните книги и текущия им
вид и състояние;
6. предложения за бракуване;
7. наличие на неинвентирани вещи в съответното фондохранилище, когато има данни
за такива;
8. предложения за промени в отчетната
документация, когато е необходимо.
(2) При установени липси длъжностното
лице, което отговаря за движимите културни
ценности, има право да направи писмено
възражение в 14-дневен срок от връчване на
протокола. При основателност на възраженията
директорът на музея разпорежда допълнителна
проверка в срок от един месец, за която се
изготвя допълнение към протокола от инвентаризацията.
(3) След изпълнението на процедурите по
ал. 2 директорът на музея предприема незабавно действия за уведомяване на компетентните
органи и собственика на липсващите движими
културни ценности.“
§ 29. Наименованието на раздел VIII се
изменя така:
„Раздел VIII
Отписване на движимите културни ценности/
предмети“.
§ 30. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. за които комисия по идентификация е
установила, че са загубили това си качество
като движими културни ценности;“
б) създават се т. 5 и 6:
„5. за които е доказано с акт на компетентен орган, че са опасни за живота и здравето
на хората;
6. които са бракувани.“
2. В ал. 2:
а) в изречение първо след думата „разпорежда“ се добавя „с писмена заповед“;
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б) в изречение второ думите „по ал. 1,
т. 1 – 4“ се заменят с „по ал. 1, т. 1 – 6“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 3 директорът
на музея:
1. уведомява незабавно Министерството на
културата и органите на Министерството на
вътрешните работи, и
2. разпорежда с мотивирана заповед отписване на движимите културни ценности от
съответния фонд въз основа на предложение
на комисията по инвентаризация.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Движимите културни ценности, за които
комисията по идентификация е установила, че
са загубили това си качество, могат да бъдат
бракувани по предложение на същата комисия. Комисията съставя протокол за брак по
образец съгласно приложение № 14, който се
утвърждава от директора на музея, и предлага
начина за ликвидация на вещите.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Бракуването на вещи по ал. 4 в музеите
се извършва след съгласуване с министъра на
културата и собственика им.“
6. Създава се нова ал. 6:
„(6) Ликвидацията се извършва от комисия,
назначена с писмена заповед на директора на
музея, която съставя акт за ликвидация съгласно приложение № 15. В състава на комисията
се включва представител на Министерството
на културата.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Документацията за брак и ликвидация
се вписва в графа „Забележка“ на инвентарната
книга и научния паспорт, след което се предават за съхранение в научния архив на музея.“
§ 31. Създава се чл. 33:
„Чл. 33 (1) За бракуване на предмети от
научно-спомагателния фонд директорът на
музея издава писмена заповед въз основа на
предложение на комисията по инвентаризация,
в която се посочва основанието за бракуване.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определя
комисия за ликвидация, в която се включва
представител на Министерството на културата
и представител на музея.
(3) Комисията по ал. 2 съставя акт за ликвидация съгласно приложение № 15.
(4) На отписване от научно-спомагателния
фонд подлежат предмети:
1. за които е отнето по съответния ред от
музея правото на управление;
2. които са откраднати, загубени или унищожени;
3. за които е доказано с акт на компетентен
орган, че са опасни за живота и здравето на
хората;
4. които са бракувани.“
§ 32. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
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1. Точка 2 се изменя така:
„2. Репрезентативен метод е вид проверка
на предварително определена част от основния, обменния и научно-спомагателния фонд,
извършена на принципа на случайния избор
на движими културни ценности/предмети и
други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната
дейност на музея.“
2. Създава се т. 3:
„3. Комплект е съвкупност от вещи, специално изработени или събрани, които имат
еднак во предназначение и допълващи се
функции.“
§ 33. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 3
Състав на основните фондове на специализираните музеи
I. Състав на основен фонд на природонаучните музеи и отдели „Природа“ на регионалните и общинските музеи:
1. палеонтологични, които съдържат останки от изкопаеми животни и растения и
техните вкаменени отпечатъци;
2. минералогични и петрографски образци;
3. зоологически материали, които включват препарирани животни, скелети, черепи,
кожи, раковини, спиртни и формалинови
препарати и др.;
4. ботанически материали, които включват
хербаризирани растения, образци от растения
и др.
II. Състав на основен фонд на историческите музеи:
1. археологически културни ценности, които
отразяват материалната и духовната култура
по българските земи и се определят, като:
а) архитектурни фрагменти – капители,
колони, фризове, корнизи, мозайки и др.;
б) статуи, надгробни плочи, плочи с изображения и надписи;
в) украшения и накити – гривни, пръстени,
обици, металически части от колани;
г) съдове от метал, стъкло, камък, глина
и др.;
д) оръдия – земеделски и занаятчийски,
изработени от камък, кост, метал;
е) оръжия;
ж) предмети от бита и облекло;
з) скъпоценни камъни;
и) филателия;
й) монети, печати и др.;
2. етнографски културни ценности, колекции и технически комплекси от епохата на
османското владичество, Възраждането до
наши дни, характеризиращи развитието на
производството, обществените отношения,
икономиката, културата, бита и вярванията
на населението, които се определят, като:
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а) оръдия на труда;
б) предмети от бита, части и комплекти
облекло, украшения;
в) предмети, свързани с празнично-обредната дейност;
г) образци от продукцията на домашните
занаяти, занаятчийството, фабричната промишленост и селското стопанство;
д) образци от суровини, полуфабрикати,
готова продукция и др.;
3. икони, щампи, църковна утвар, тъкани,
надгробия, фрагменти от стенописи, миниатюри и други от всички религиозни култури;
4. предмети и документи, свързани със:
а) исторически събития за живота на народите, населявали нашите земи;
б) борбите на българския народ за национално освобождение;
в) живота и творчеството на видни политически и обществени дейци, бележити личности
в областта на науката, културата, изкуството,
техниката, икономиката, военното дело и др.;
5. писмени културни ценности – ръкописи,
архиви, старопечатни книги, книги с автографи, редки издания;
6. фото-, аудио- и видеоматериали – оригинални негативи и позитиви, диапозитиви
и диаленти, киноленти, както и видео- и
дигитални записи, звукозаписи, отразяващи
важни факти, събития, процеси и явления от
обществения живот;
7. архитектурни модели и снимки, чертежи,
планове, щампи, рисунки, картини и други,
изобразяващи съществуващи или вече изчезнали исторически и архитектурни културни
ценности;
8. монети, банкноти, печати и др.;
9. ордени, медали, значки, плакети и други
отличия и почетни знаци;
10. модели и макети, създадени в процеса на научната, художественотворческата и
изобразителната дейност, които се явяват
оригинали за следващите производства или
за построяването на съответните обекти.
III. Състав на основен фонд на къщите – музеи за исторически личности: лични вещи
и документи, предмети – характеризиращи
историческата епоха, в която са живели и
работили отделните лица, творби на литературата и изкуството, посветени на патрона
на музея.
IV. Състав на основен фонд на къщи – музеи
за дейци на културата и изкуството:
1. док у мента лни материа ли, ръкописи
и оригинални предмети, характеризиращи
творчеството на писатели, литературоведи, художници, композитори, дейци на театралното
и музикалното изкуство, киноизкуство и др.;
2. произведения на изкуството с бележки
и поправки на автора, с автографи на творци
и оригинални илюстрации към тях;
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3. оригинални произведения на изкуството
и авторски повторения – живопис, графика,
скулптура и др.;
4. лични вещи, свързани с творческия
процес – палитри, четки, стативи, инструменти и др.;
5. звукозаписи, фотоснимки, киноленти,
видео- и дигитални записи, характеризиращи
състоянието и развитието на литературата и
изкуствата и творческия процес на авторите.
V. В състава на основен фонд на мемориалните музеи, посветени на отделни исторически
събития, се включват оригинални предмети,
документи, произведения на изкуството и
други, характеризиращи събитието.
VI. Състав на основен фонд на художествените галерии и художествените отдели към
регионалните и общинските музеи:
1. произведения на живописта – изображения, изпълнени върху различни основи в
маслена, акрилна, акварелна, темперна, пастелна, дигитална, смесена и други техники;
2. скулптура – произведения, изпълнени
от гипс, мрамор, стъкло, камък, бронз или
друг метал, дърво, бетон, порцелан, глина,
художествени обекти и инсталации и други
материали;
3. графика – произведения, изпълнени с
молив, въглен, креда, туш, пастел, дигитална,
смесена техника и др.;
4. печатна графика – произведения, изпълнени в техниките: офорт, акватинта, суха игла,
гравюра на мед или друг метал, литография,
дърворез, линорез, сериграфия, силиграфия,
дигитална, смесена техника, клишета за отпечатъци или щампи и др.;
5. художествена фотография и видеопроизведения, изпълнени в стандартна и дигитална
техника – фотоси, негативи, видеокасети,
електронни носители и др.;
6. икони, фрагменти от стенописи, църковна
утвар, ръкописи с миниатюри и др.;
7. декоративни изкуства – произведения,
изпълнени в керамика, порцелан, стъкло,
метал, хартия, дърво, текстил, синтетични и
други материали;
8. произведения на неконвенционалното
изкуство.
VII. Състав на основен фонд на техническите музеи:
1. механизми, машини, технически съоръжени я, апарати, прибори, инст ру менти, свързани с времеизмерване, геодезия,
астрономия, измервателна, изчислителна,
канцеларска, битова, фото- и кинотехника,
оптични прибори и инструменти, физични
уреди и апарати, съобщителна – телеграфна,
телефонна, радио- и телевизионна техника,
зву козаписваща и зву ковъзпроизвеж даща
техника, осветление и др.;
2. модели и макети, създадени в процеса на
техническото и технологичното проектиране,
които са оригинали за следващи производства;
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3. образци от промишлени изделия;
4. писмени културни ценности: ръкописи;
редки издания на техническа тематика, техническа документация – планове, чертежи;
оригинални фотоматериали – негативи и позитиви, диапозитиви, киноленти, звукозаписи,
видеозаписи и др.;
5. лични вещи на водещи имена в областта
на науката и техниката и други свидетелства
за научно-техническото развитие на страната.
VIII. Състав на основен фонд на селскостопанските музеи:
1. зоологически материали – препарирани
селскостопански животни, скелети, кожи,
черепи, и колекции от вредители по селскостопанските култури и др.;
2. ботанически материали – хербаризирани
културни растения, плевели и др.;
3. материали, свързани с въвеждането на
нови култури, сортове, породи, селскостопански животни и др.;
4. образци от селскостопанската техника;
5. документи и материали, свързани с развитието на селскостопанското образование
и наука;
6. веществени материали и ръкописи на
видни селскостопански дейци;
7. оригинални художествени произведения
на селскостопанска тематика;
8. оригинални фотоматериали – негативи,
позитиви, диапозитиви и диаленти, киноленти, видеозаписи и звукозаписи, свързани с
развитието на селското стопанство.“
§ 34. Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 се
отменя.
§ 35. Приложение № 3 към чл. 9, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 9, ал. 1 и чл. 20, ал. 2 и 5
ОДОБРЯВАМ
………………………..............
(подпис на директора
на музея и печат)
Наименование и адрес на музея
_____________________________________________
АКТ
№ .........../................ г.
за приемане – предаване на движими културни ценности/движими вещи (излишното
се зачертава)
На ........................................................... 20....... г.
подписаният (ата) ...............................................
................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност в музея)
получих долупосочените движими културни
ценности/движими вещи с цел .............................
(дарение, пок у пка, експертиза, временно
съхранение, изложба и други – посочва се
целта на предаването), предадени от .............
................................................................................
(име, презиме, фамилия, адрес за кореспонденция,
телефон, електронна поща)
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ИнНаимеКратко
веннование
описатарен
на двиние – съсЗа№
Брой
номер
жимата
тояние,
бепо
(с
(кога- културна
тегло,
лежред
думи)
то е
ценност/ материал,
ка
нали- движимаразмери,
чен)
та вещ
автор и др.
1

2

3

4

5

6

Документи, придружаващи предадената движима културна ценност/движимата вещ ........
..................................................................................
ПРИЕЛ: ................
ПРЕДАЛ: ...................
Горните движими вещи са върнати на ............
..................................................................................
ПРИЕЛ: ................
ПРЕДАЛ: ...................
(подпис и печат)

(подпис и печат)

Дата на връщането: ...............
Указание за попълване и ползване на акта за
приемане – предаване на движими културни
ценности/движими вещи:
1. Актът за приемане – предаване на движими културни ценности/движими вещи се
издава от заверен кочан и се подписва от служителите, определени със заповедта по чл. 9,
ал. 5, получили движимите културни ценности/
движимите вещи.
2. Актът се съставя в музеите при приемане – предаване на движими културни ценности/движими вещи. Категорично се забранява
приемане – предаване на движими културни
ценности/движими вещи без съставяне на акт.
3. При наличие към акта се прилага историческа справка, разкриваща произхода на
движимата културна ценност/движимите вещи,
чие притежание е била, за какво е служила и др.
4. Движими културни ценности/движимите
вещи, съставляващи един комплект – сервиз,
гарнитура, костюм и други, в акта се записват
с един номер, като съставните им части се
записват с индекс.
5. В случаите, когато в музея постъпва голямо количество еднообразни движими културни
ценности/движими вещи, в акта се записват
единичните предмети, а еднотипните (стрели,
части от керамика, монети и др.) – по групи и
брой материали за всяка група. В този случай
към акта се прибавя и опис.
6. В случаите, когато предаваните движими
културни ценности/движими вещи са повече
от полетата в образеца, се прави приложение – опис с номерация от едно към безкрайност, което съдържа посочените позиции в акта
и е неразделна част от него, за всеки един от
екземплярите му. В акта се вписват броят на
поредните номера и страниците на описите.“
§ 36. Приложение № 4 към чл. 9, ал. 3 се
изменя така:
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„Приложение № 4
към чл. 9, ал. 6
ПОЛЕВА ИНВЕНТАРНА КНИГА
№ Дата
1

Наименование и описание
(материал, запазеност, тегло,
украса и др.)
4

Полеви
инвентарен №

2

3

РазБрой
Местона- Изобра- Забемери (с думи) намиране жение лежка
5

6

7

8

9

“
§ 37. Създава се приложение № 4а към чл. 9а, ал. 1:
„Приложение № 4а
към чл. 9а, ал. 1
КНИГА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ФОРМУЛЯРИТЕ И РЕГИСТРИТЕ
Наименование От № Дата
Подпис на длъжностПод- Дата
№ и № на кочана до №
на
н о т о л и ц е, в од ещ о
Полу- пис на
на
по с формуляри
или полуКнигата за движеничател полу- връред или регистъра брой чаваето на формулярите и
чателя щане
(книгата)
листа
не
регистрите
1

2

3

4

5

6

7

З а б е л е ж к а (с ъ с т о я н ие н а р ег ис т ъра
(книгата) или кочана
с актове при връщане, анулиране и др.)

8

9

Указание за попълване и ползване:
Графа 1: Пореден номер на вписването.
Графа 2: Вписват се, както следва:
1. номерата на инвентарните книги;
2. номер на книгата за временни постъпления;
3. номер на книгата за научния архив;
4. номер на книгата за реставрация;
5. книгата за копията на културните ценности;
6. кочаните с актовете за приемане – предаване на движими културни ценности/вещи.
Графа 3: За книгите се попълват броят листа. За кочаните с актове се попълват първият и
последният номер на формуляра от кочана.
Графи 4, 5 и 6: Вписват се датата и името и се полага подписът на лицето, което е получило
книгата или кочана.
Графи 7 и 8: Вписва се датата и се полага подписът на лицето, отговарящо за воденето на
Книгата за движението на формулярите и регистрите, когато книгата или кочана се върне като
приключен.
Графа 9: Вписват се състоянието на книгата или кочана с актове при връщане, анулиране и
други обстоятелства.“
§ 38. Приложение № 5 към чл. 12, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 12, ал. 1
ИНВЕНТАРНА КНИГА
за основен фонд
Екс№ и
НаименоваИсторичепертно
Отдата на
От
ние, описаска справчетно
акта за
кого е заклю№ от
ние (форма,
ка (къде е
чение
обоприемазакурегисДата
материал,
намерена,
МесзнаСтар не – препена
търа
на
техника,
как, кога
точение
индаване
Брой
или
за
занадписи,
и от кого
съх(инвенна дви(с
поданациписдатировка,
е израборавентарен
жими
думи)
рена –
оналванеразмери и/
тена, бинетарен
№
културни
трите № цена,
но
то
или тегло,
туване и
ние
лв.
№ и
ценимена
богатописание на
други исшиности/
и адство
състоянието
торически
фър)
движими
рес
и др.)
сведения)
вещи
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Забележка

13
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Указания за попълване на инвентарната
книга за основен фонд
Графа 1: Отчетно обозначение. То се състои от пореден инвентарен номер и шифър.
Инвентарният номер се дава на всяка движима културна ценност при записването є.
Номерацията се води от едно до безкрайност.
Не се допускат промени на инвентарните
номера. Освободените инвентарни номера
(в случай на отписване) не могат да бъдат
повторно използвани за записване на движими културни ценности.
Движимите култ у рни ценности, съставляващи един комплект (сервиз, гарнитура,
костюм и др.), се записват с един инвентарен номер. Отделните движими културни
ценности, от комплекта, получават цифрени
обозначения в индекс.
Графа 2: Дата на записването. Отбелязва се
датата на записването в инвентарната книга.
Графа 3: Стар инвентарен номер. Вписва
се старият инвентарен номер, ако има такъв.
Графа 4: Номер и дата на акта за приемане – предаване на дви ж ими к улт у рни
ценности/движими вещи. Вписва се номерът
и датата на акта за приемане – предаване на
движими културни ценности/движими вещи.
Графа 5: Наименование и описание. Наименованието на движимите културни ценности
трябва да започва с предметно наименование
(оръжие бронзово, костюм мъжки, плакат
печатан, снимка, ръкопис и др.). Когато е
необходимо, се посочва и външно определение – модел, сух препарат и др. Описанието
на документалните движими културни ценности трябва да започва с името на автора
на документа или съставителя, а на тези,
които нямат определен автор – названието
на самия документ. Описанието на портретните фотографии (снимки и негативи)
започва с името и фамилията на лицето.
След това се дават данни за типови признаци
на портрета – глава, бюст, цял ръст и т.н.
Вписването на снимки и негативи с групови
изображения започва с общото наименование
на групата, след което се изброяват заснетите в групата лица. Вписването на снимки и
негативи, изобразяващи различни събития,
производствени процеси, пейзажи, отделни
експонати и други, започва с наименованието на сюжета. При описание на снимки и
негативи се посочват по възможност времето
и мястото на снимката и нейният автор.
В последователен ред се дават сведения за
формата на движимата култу рна ценност
(например амфора, глинена с цилиндрична
форма и остро дъно и т.н.), за материала,
от който е направена движимата културна
ценност (например желязо, злато, емайл,
орехово дърво, кафяво-червена глина и т.н.,
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хартия, тонирана черно, матова, бронз, памучна тъкан, мрамор), и др. За снимките се
описва техният вид: оригинална (черно-бяла,
цветна), диапозитив, цветен, негатив, диалента и др. Изписват се надписите и датите,
ако има такива.
Размер и тегло. Дават се мерките в дължина, широчина и тегло. Кръглите сферични
предмети се измерват само по диамет ър
(елипсовидните – по най-дългия диаметър).
Движимите културни ценности от скъпоценни камъни и метали се дават в карати,
монетите – в грамове. В случаите, когато
ценният метал представлява неголяма част
от материала (монограм, плоча, винетка и
др.), металът не се претегля, а се измерва
в дължина и широчина и се дава общото
тегло на движимата културна ценност. При
костюмите се посочват най-характерните
размери (широчина в раменете и талията,
дължина и др.).
Състояние. Отбелязва се състоянието на
движимата културна ценност, като се изброяват всички констатирани дефекти – пукнатини, разкъсвания, счупени части, петна. За
скъпоценните камъни и металите се дават
точните им размери и се посочват местата
на празните гнезда;
Графа 6: Брой. В тази графа се вписва
броят на движимите културни ценности.
Графа 7: Историческа справка. В тази
графа се дават сведения за обстоятелствата
при намирането на движимата културна ценност – мястото (землище, район и т.н.). По
какъв начин е открита – при прекопаване на
лозе, запазена като домашен спомен, открита
случайно и т.н. Времето (ден, месец, година)
на намирането є и трите имена на откривателя. Исторически сведения за движимата
културна ценност – къде, кога и от кого е
изработена, къде е битувала и др.
Графа 8: В тази графа се отбелязват трите
имена и адресът на лицето, което предава
движимата културна ценност на музея.
Графи 9 и 10: О т б ел язват с е номер ът
и датата на експер т но т о за к л ючение на
идентификационната комисия. Попълва се
оценката в левове.
Графа 11: Местосъхранение. Със съкратени условно възприети знаци се отбелязват
с молив помещението, шкафът, полицата
и други, където се съхранява движимата
културна ценност.
Графа 12: № от регистъра за национално
богатство. Вписва се № от регистъра за национално богатство, ако движимата културна
ценност има такъв статут.
Графа 13: Забележка. В тази графа се отбелязват настъпили промени.“
§ 39. Приложение № 6 към чл. 12, ал. 2
се изменя така:

За- Местона№ и дата на акта
Стар
Мепазе- хождение
Наза приемане –
интал, Брой
ност
(къде,
имепредаване на
венраз(с
(съскога и
новадви ж ими к ултарен
мер и думи)
тоя- как е нание
турни ценности/
№
тегло
ние) мерена)
д ви ж и м и вещ и
3
4
5
6
7
8
9

“

Произход на № от ретворбата, от гистъра Закого е постъ- за наци- бепила, къде се онално леже съхранявабогатка
ла преди това
ство
14
15
16
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ЕксАвтор, месНаиме- ТехКога е
ОпиОпиОтчетно Дата № и дата на акта
обознана з а п р и е м а н е – пертно
торождение
нование ника
създадена
сание, сание
Стар
Разчение
за- предаване на дви- заключепри неизвест- на двии
движимата подпис,
на
инв.
мение
(инвента- пис- ж ими к улт у рни
ност на авжимата
макултурна
дата,
със№
ри
рен № и
ва- ценности/движитора – епоха, културна теценност, надписи тояцена,
№
шифър) нето
ми вещи
школа (век)
ценност риал
датировка
и др. нието
лв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ИНВЕНТАРНА КНИГА
за културни ценности – художествени произведения, в основния фонд

„Приложение № 8
към чл. 12, ал. 4

“

ЕксДържа- Описание на аверса № от реОт кого
(лицето на монегистъра Зае купена пертно
ва, град,
тата), реверса (об- за наци- беили по- заклюмонеонално лежратната страна на
д а р е н а чение
тарница,
богатка
(т р и т е
цена, владетел, монетата) и гурта
ство
датиране (ръба на монетата)
имена) № лв.
10
11
12
13
14
15
16

ДЪРЖАВЕН

§ 41. Приложение № 8 към чл. 12, ал. 4 се изменя така:

Отчетно
обознаДата
чение
на за(инвента- писварен № и нето
шифър)
1
2

ИНВЕНТАРНА КНИГА
за културни ценности – монети, в основния фонд

„Приложение № 7
към чл. 12, ал. 3

“

30

§ 40. Приложение № 7 към чл. 12, ал. 3 се изменя така:

Отчетно
№ на акта за
НаименоПараметри
От кого
№ на
№ от
Опиобознаприемане –
вание и
на движимаБрой
е поекспертрегисДата
сание
Мес- Дата
МесЗачение
предаване на Стар описание
та културна
на екдарена
ното
търа за
на зана
тонана
СъСтой- тосъхбе(инвендвижими кул- инв.
на двиценност
земили за- заклюнациписвасъсхож- събибрал
ност ранележтарен
турни ценнос№
жимата
(размери на
плякупена
чение
онално
нето
тоядение ране
ние
ка
№ и шити/движими
културна
части, тегло
рите
(трите
и цена
богатнието
фър)
вещи
ценност
и др.)
имена)
в лв.
ство
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ИНВЕНТАРНА КНИГА
за културни ценности – природни образци, в основния фонд

„Приложение № 6
към чл. 12, ал. 2
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Указания за попълване на инвентарните книги на за културни ценности – художествени
произведения, в основния фонд
Тази инвентарна книга служи за научна
документация на всички движими културни
ценности – художествени произведения от
фондовете на музеите. В нея се вписват само
движимите културни ценности – художествени
произведения от определен род изобразително
изкуство (живопис, графика, скулптура, декоративно изкуство, художествена фотография,
видео- и дигитално изкуство, художествени
обекти, инсталации и др.). Всяка вписана в
инвентарната книга движима културна ценност
получава отделен инвентарен номер.
Попълването на графите става по следния
начин:
Графа 1: Отчетно обозначение. То се състои
от пореден инвентарен номер и шифър. Инвентарният номер се дава на всяка движима
културна ценност при записването є. Номерацията се води от едно до безкрайност. Не се
допускат промени на инвентарните номера.
Освободените инвентарни номера (в случай
на отписване) не могат да бъдат повторно използвани за записване на движими културни
ценности.
Графа 2: Вписва се датата на записване.
Графа 3: Вписва се номерът и датата на акта
за приемане – предаване на движими културни
ценности/движими вещи.
Графи 4 и 5: Експертно заключение. Вписват
се номерът на експертното заключение и цената на движимата културна ценност в левове.
Графа 6: Стар инвентарен номер. Тук се записва номерът, под който се е водила движимата
културна ценност в предишната документация.
При положение, че творбата носи инвентарен
номер на друг музей, същият се вписва в тази
графа, но задължително се отбелязва, че това
е инвентарен номер на съответен музей, чието
притежание движимата културна ценност е
била по-рано.
Графа 7: Автор. Тук се нанася името на автора
на движимата културна ценност в следния ред:
фамилно име, собствено, бащино. Ако авторът
е известен с бащиното си име, то се вписва
първо независимо от това, че не е неговото
фамилно име. Ако авторът има псевдоним,
под който е популярен и с който подписва
творбите си, този псевдоним се вписва най-напред като фамилно име. Под името на автора
се нанася годината на раждането му, ако е
починал – също и годината на смъртта му. В
случай че авторът е неизвестен, в тази графа
се пише „неизвестен автор“, като се указва
приблизително епохата (периодът), през която
движимата културна ценност е създадена, като
се съди по стилистичните є особености или
други ориентировъчни данни. В този случай
посочването на епохата (периода или школата)
следва да се базира на експертното заключение от идентификацията. В случаите, когато
авторът е неизвестен, но върху творбата той
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се е подписал с инициали, които не могат да
бъдат дешифрирани със сигурност, в тази графа
се вписват инициалите на автора, а под тях
се пише „неизвестен автор“, като се отбелязва
епохата (периодът или школата) на създаване
на творбата въз основа на експертното заключение от идентификацията.
Графа 8: Наименование на движимата културна ценност. В тази графа се вписва оригиналното наименование на движимата културна
ценност, дадено є от автора, или наименованието, с което е била изложена за първи път. В
случай че липсват, поставя се наименование,
което да съответства най-много на сюжета и
което е одобрено предварително с експертното
заключение от идентификацията. Под наименованието на движимата културна ценност се
поставя годината на нейното създаване според
автора или други източници. При липса на
точна датировка се посочва приблизително
времето на създаването, като вписването става въз основа на експертното заключение от
идентификацията.
Графа 9: Техника и материал. За живописните творби се отбелязва основата, върху която
авторът е рисувал, например платно, дъска,
шперплат, картон, хартия, ламарина, стъкло,
кожа, пластмаса и други, както и видът на
боите, които са употребени, например маслени бои, темпера, гваш, акварел и др. Ако е
приложена смесена техника, в такива случаи
се отбелязва „смесена техника“ и се добавя
пояснение за употребените материали при тази
техника, например „темпера и маслени бои“,
„акварел и гваш“ и т.н. За скулптурните творби
се отбелязва материалът, от който е изработена
(отлята, излята) скулптурата, например глина,
теракота, гипс, гипс патиниран, цимент, железобетон, мозайка, бронз, алуминий, дърво,
стъкло, майолика и др. За графичните творби
се отбелязва техниката, в която е изпълнена
графиката, например литография, офорт, суха
игла, дърворез, линолеум, смесена техника и
др. Рисунките, които е прието да се причисляват към графиката, се вписват в тази графа с
определението „рисунка“, след което се добавя
съответно според случая „с въглен“, „с креда“,
„с пастел“, „със сангин“, „с молив“ и др. Ако е
употребен инструмент за нанасяне на материала, се отбелязва примерно: „рисунка с перо и
туш“, „рисунка с клечка и туш“ и други. Материалите акварел, гваш, темпера и маслена боя,
които обикновено се нанасят с четка, също се
отбелязват така: „рисунка с акварел“, „рисунка
с гваш“ и др. Смесената техника се отбелязва
примерно така: „рисунка с перо, туш и акварел“,
„рисунка с акварел и гваш“, „рисунка с акварел
и сангин“, „рисунка с акварел и пастел“ и др.
(Забележка. Творбите, изпълнени с акварел,
темпера, пастел и маслена боя и други върху
хартия, картон, платно и други, се завеждат
в книгата като графики – рисунка, само ако
имат характер на такива. Сложноизградените
колоритно и тонално творби с посочените материали се записват като живописни
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произведения. Движимите културни ценности,
за които е трудно да се определи към какъв
жанр да се причислят (графика или живопис),
се представят за определяне пред експертна
комисия.)
Графа 10. Размери. На външна рамка. На
живописните творби, рисувани на платно,
опънато на подрамка, се отбелязват размерите
на платното, като се измерва само лицевата
страна, върху която е рисувано. Подгънатите
части на платното, чрез които то е заковано на
подрамката, не се вземат под внимание. Ако
творбата е рисувана върху платно, което е без
подрамка, тогава се измерва цялата му ширина
и дължина, включително и крайните части,
които са определени за подгъв при опъването
върху подрамката. При отбелязването на размерите на живописните творби, рисувани върху
други материали (дъска, картон, хартия и др.),
се вземат размерите на плоскостта, върху която
е рисувано, независимо от това, че краищата
в някои случаи могат да бъдат непокрити с
живописен слой. При вписването на размерите
на творбите най-напред се описва размерът на
височината, а след това на хоризонталната част
(широчината). Измерването става от средата на
горната страна до средата на долната страна на
картината, а също така от средата на лявата до
средата на дясната страна на картината. При
вписването на размерите на творби, рисувани върху дебели основи (например иконите),
след височината и широчината се посочва и
размерът на дебелината на картината. За измерване на скулптурните творби се отбелязват
крайните точки, по които се вземат основните
размери – височина, широчина. Скулптурните
творби, поставени върху подложки от друг
материал (кубчета и др.), се измерват без тези
подложки, дори ако са закрепени здраво и
трайно към тях. Ако съответната скулптурна
глава или фигура има подложка, създадена
от автора монолитно и представляваща един
неразделен художествено осмислен детайл от
творбата, в този случай височината на творбата
се измерва заедно с тази подложка. Редът, по
който се вписват размерите на скулптурните
творби, е следният: височина, широчина. При
графичните творби се измерват височината и
ширината на оригиналния лист хартия, върху която са отпечатани или рисувани (както
при живописта), а така също и размерите на
изображението върху листа. При графиките в
техниката на литографията, офорта и други се
измерват височината и широчината по размерите на плочата, които личат върху листа след
отпечатване, независимо от това, че в някои
случаи художникът не е запълнил с изображение
цялата площ на тази плоча или литографския
камък. При графичните творби, където няма
ясно геометрично очертание на изображението,
а така също няма следи от плочата (както при
рисунките), като основни размери на височината
и широчината се посочват разстоянията между
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най-крайните точки на изображенията горе и
долу, ляво и дясно. При видео инсталации се
вписва времетраенето и цветността на записа.
Графа 11: Вписват се датата и периодът, в
който е създадена творбата.
Графа 12: Описание. При живописните,
скулптурните и графичните творби се описва
накратко сюжетът, като се отбелязват два-три
характерни детайла, които помагат да се отличи
описваната творба от други такива с подобен
сюжет. При портретите например може да се
изтъкне позата на портретувания, някоя подробност от тоалета му, цветът на фона и др. При
отбелязването на характерни детайли следва
да се посочи къде се намират в картината например „горе вляво“, „долу вдясно“, „близо до
десния край на картината“, „на преден план“,
„в далечината“ и т.н. Определянето кое е в
ляво или дясно при описването на фигурите и
предметите в картината са прави от позицията на описващия (зрителя). Ако авторът се е
подписал и отбелязал годината на създаването
на творбата, тези данни също се включват в
описанието. Например „долу вдясно“, подпис
на автора „Н. Петров 1909 г.“.
Графа 13: Описание на състоянието. Описва
се състоянието на запазеност на творбата при
постъпването є в галерията. Ако творбата е
добре запазена, в графата се записва само
„запазена“. В случай че съществуват повреди,
те се описват, като конкретно се посочват
по-съществените от тях, например „скъсване
на платното горе вдясно“, „голяма драскотина долу, близо до левия ъгъл на картината“,
„напукване на масления слой на три места в
областта на челото на портретуваната фигура“,
„картината е силно замърсена“, „пропукване
на гипса в областта на шията“, „отчупване на
част от дясното ухо“, „измачкване на картината в горния ляв ъгъл“ и т.н. При наличието
на много повреди, които трудно се подават на
подобно описание, те се отбелязват обобщено.
Например „творбата е в много тежко състояние“, „множество олющвания и напуквания
на масления слой“, „платното е скъсано на
множество места“, „голям брой драскотини,
особено в горната част на платното“, „фигурата
е напукана на много места и липсват отделни
парчета“ и т.н. Ако личат следи от реставрацията, те също се отбелязват.
Графа 14: Произход. Описва се от кого е
постъпила и къде се е съхранявала преди това.
Графа 15: № от регистъра за национално
богатство. Вписва се № от регистъра за национално богатство, ако движимата културна
ценност има такъв статут.
Графа 16: Забележка. В тази графа се отбелязват всички изменения, наст ъпили в
движимата културна ценност след инвентирането, извършени проверки, отписване, при
консервиране и др.“
§ 42. Приложение № 9 към чл. 12, ал. 5
се изменя така:
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1

Експертно
заключение
№
цена
в лв.
3
4
5

3

4

3

4

№ и дата на акта
Отчетно
за приемане – пре№ по
Дата на
обозначение
даване на движиред записването (инвентарен
ми културни цен№ и шифър)
ности

2

6

6

7

8

Движима културна ценно с т, н а и менова н ие,
Брой
Описание на Откъде
описание – форма, ма(с думи) състояние постъпва
т ериа л, размери и л и
тегло и др.
5

9

9

Срок на
връщане

7

10

11

“

9

Забележка

“

10

Дата и
№ на акта
за връщане

11

Забележка

“

„Приложение № 12
към чл. 23, ал. 1

8

Место
съхранение

„Приложение № 10
към чл. 12, ал. 6

От кого е откупена,
подарена или изработена – име, презиме и фамилия

8
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1

5

Брой
(с думи)

КНИГА
за временно постъпление на движими културни ценности

§ 44. Приложение № 12 към чл. 20, ал. 2 се отменя.
§ 45. Приложение № 13 към чл. 23, ал. 1 се изменя така:

2

Предмет – наименование, описание (форма,
материал, размери или
тегло, състояние и др.)

7
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1

Отчетно
№ и дата от про- № и дата на акта за приобозначение Дата на токола на комиемане – предаване на
(инвентарен записване сията по иденти- движими културни цен№ и шифър)
фикация
ности/движими вещи

ИНВЕНТАРНА КНИГА
на научно-спомагателния фонд

6

№ и дата на акта за приДвижима културна ценност – наименоОписа- № и дата
Стар инБрой
Забеема не – п р еда ва не на
вание, описание (форма, материал, датиние на на докувентарен
(с
леждвижими културни ценровка, произход, техника и технология
състоя- мент за
№
думи)
ка
ности/движими вещи
на изпълнение, размери, тегло и др.)
нието отписване

§ 43. Приложение № 10 към чл. 12, ал. 6 се изменя така:

Дата
на
вписване

Отчетно
обозначение
(инвентарен
№ и шифър)

КНИГА
за обменен фонд

„Приложение № 9
към чл. 12, ал. 5
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§ 46. Приложение № 14 към чл. 32, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 14
към чл. 32, ал. 4

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР ....................
ПРОТОКОЛ
за брак на движими културни ценности/предмети от
фонд на музея

№

Наименование на музея

Дата:

Адрес:

Комисия в състав:
Председател – трите имена и длъжност
..........................................................................
Членове – трите имена, длъжност
1.
2.
съгласно Заповед № ...../....... г. на директора на музея
1. Инвентарни номера и наименование:
2. Състояние
3. Предложения на комисията за начина за ликвидация
Председател: .................
(подпис)
Членове:
................
(подпис)
................
(подпис)

§ 47. Приложение № 15 към чл. 32, ал. 4 се изменя така:

“
„Приложение № 15
към чл. 32, ал. 6

АКТ
за ликвидация
№.............../....................г.
Днес, ............................................................... г., комисия в състав:
председател: .......................................................................................................................................................................
(трите имена и длъжност)
членове:
1. ...........................................................................................................................................................................................
(трите имена и длъжност)
2. ..........................................................................................................................................................................................
(трите имена и длъжност)
назначена със Заповед № ......................../................................ на директора на .......................................................
извърши ликвидация на движими вещи/предмети, както следва:
№ по
ред

Инвентарен №

Ликвидацията се извърши чрез

Наименование
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Приложения:
1. Заповед на директора на музея
2. Протокол за брак
4. Писмо на собственика (не се прилага при бракуване на предмети от научно-спомагателния фонд)
3. Писмо на министъра на културата (не се прилага при бракуване на предмети от научно-спомагателния фонд)
КОМИСИЯ:
председател:
...............................................................
(подпис)
членове:
1. ................................................ ..............................................................
(подпис)
2. ................................................ ..............................................................
(подпис)

§ 48. Създава се ново приложение № 16 към чл. 6г, ал. 1:

“
„Приложение № 16,
към чл. 6г, ал. 1

ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Регистрационен номер на експертното заключение
……...………./...………………./...………………./……......................………….
пореден № от протокола на комисията по идентификация/номер и дата на протокола от комисията по
идентификация/класификация по чл. 52 от ЗКН/класификация по чл. 53 от ЗКН
Наименование на музея и шифър

Седалище, адрес, телефон, факс, e-mail

Изображение на
вещта

Наименование и кратко описание:
Тегло в гр
Размери в см
Материал
Средства или техника
Състояние
Датировка
Творец, период или работилница
Приблизителна стойност в лв.
Други характеристики

Попълва се едно от двете полета
Експертно заключение:
1. Вещта съответства на изискванията за културна ценност.
2. Исторически период по чл. 52 от ЗКН ....................; научната и културната област по чл. 53 от ЗКН ...........................
3. За вещта са налице достатъчно данни за съответствие и
на критериите за национално богатство по чл. 54 от ЗКН
.................................................................................................................
Комисия за идентификация на културните ценности съгласно
Заповед №: …………………
Членове:
1. (имена, № на вписване в регистър – ако е приложимо)
….…………...................................................................................................
2. (имена, подпис) ..............................................................………..……
3. (имена, подпис) ..............................................................………..……
4. (имена, подпис) ..............................................................………..……
Председател на комисията: ..............................................................
(собствено, фамилно име, подпис)
ПЕЧАТ НА МУЗЕЯ
Мотиви на член на комисията съгласно чл. 6г, ал. 3:

Експертно заключение:
Вещта не съответства на изискванията
за културна ценност.
Комисия за идентификация на културните ценности съгласно Заповед №: ...............
Членове:
1. (имена, № на вписване в регистър – ако
е приложимо) ...............................................
2. (имена, подпис) .........................................
3. (имена, подпис) ..........................................
4. (имена, подпис) ........................................
Председател на комисията: ...........................
(собствено, фамилно име, подпис)
ПЕЧАТ НА МУЗЕЯ

Предписания за съхранението на културната ценност:

“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 49. Започнатите процедури, които не са
приключили към деня на влизане в сила на
наредбата, се довършват по досегашния ред.
§ 50. Започнатите инвентарни книги се
изписват докрай по досегашния ред и след
приключването им се започват нови по утвърдените образци по реда на тази наредба.
§ 51. Пълна инвентаризация на предмети
и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната
дейност на музея се извършва заедно със следващата пълна инвентаризация на движимите
културни ценности от основния и обменния
фонд и след това в срока по чл. 30а, т. 1.
§ 52. В едногодишен срок от влизането в
сила на наредбата директорите на музеите
следва да приведат фондохранилищата в съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 4.
§ 53. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Боил Банов
7200

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
(обн., ДВ, бр. 68 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12
и 78 от 2017 г. и бр. 7 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 7 се създава т. 4:
„4. информация за имуществото, собственост на закритата институция, и предложение
за негов правоприемник – детска градина,
училище, център за подкрепа за личностно
развитие или специализирано обслужващо
звено.“
§ 2. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 в основния текст запетаята след
думата „образованието“ се заличава, а думата
„като“ се заменя с „чрез следните дейности“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Като иновация или като елемент на
иновация по отношение на организацията,
свързана с подобряване на качеството и с
повишаване на резултатите от обучението,
училищата могат да предлагат присъственото
обучение в училището за учениците от V до
ХІІ клас в дневна, вечерна, комбинирана или
задочна форма, както и по чл. 108, ал. 5, т. 1
от ЗПУО, да бъде съчетано със синхронно
обучение от разстояние в електронна среда,
но за не повече от 20 на сто от задължителните и/или избираемите учебни часове по
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един или повече учебни предмети, за които
това е приложимо.“
§ 3. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст след думата „иновации“
се добавя „са със срок до 4 години и“;
б) създават се точки 13 – 15:
„13. описание на целите и идеите, свързани
с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците, с изключение на
тези, които внушават нетолерантност, верски
убеждения и тяхното практикуване;
14. училищните учебни планове и програми
в случаите на чл. 70, ал. 4, т. 1 и 4;
15. становище от началника на регионалното управление на образованието, решение
на педагогическия съвет и декларации от
родителите.“
2. Алинеи 3 – 5 се отменят.
§ 4. Създава се чл. 73а:
„Чл. 73a. (1) Комисията за иновативните
училища може да предлага на министъра на
образованието и науката целогодишно провеждане на изследвания, анализи и други,
свързани с иновативните дейности в иновативните училища, както и нови иновационни
дейности, образователни модели, практики и
други в иновативните училища.
(2) Комисията за иновативните училища до
31 януари може да предлага на министъра на
образованието и науката да бъдат възлагани
нови проекти за иновации на иновативните
училища.
(3) Комисията за иновативните училища до
31 януари може да предлага на министъра на
образованието и науката да бъдат възлагани
проекти за иновации, иновационни дейности,
образователни модели, практики и други на
училища, които не са включени в Списъка
на иновативните училища.
(4) Министърът със заповед възлага дейностите по ал. 1, както и иновативните проекти
на училищата по ал. 1 – 3.
(5) Училищата по ал. 3 се предлагат за
включване в Списъка на иновативните училища въз основа на възлагането по ал. 4.“
§ 5. В чл. 74 се правят следните изменения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В списъка по ал. 1 се включват всички училища с нови или текущи проекти за
иновации, включително и възложени по реда
на чл. 73а, които ще се изпълняват през предстоящата учебна година.“
§ 6. Създава се чл. 74а:
„Чл. 74а. (1) Училищата от Списъка на
иновативните училища могат да представят
информация в Министерството на образованието и науката за променени обстоятелства
при изпълнение на училищния иновативен
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проект, свързани с разширение на обхвата на
учениците, квалификацията на учителите и
други, в срока за неговото изпълнение, като
прилагат протокол с решение от педагогическия съвет и декларации за съгласие от
родителите.
(2) По време на изпълнението на училищен
проект за иновации училищата от Списъка на
иновативните училища могат да представят
и нови проекти за иновации при условията и
по реда на чл. 71.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. За учебната 2020/2021 година предложения за иновации или елементи на иновации
по чл. 70, ал. 5 могат да се представят в Министерството на образованието и науката до
10 ноември и се реализират през настоящата
учебна година.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
7267

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за допълнение на Наредба № 60 от
2009 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства и техните ремаркета (обн.,
ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 75 от
2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 17 от 2015 г., бр. 69
от 2016 г., бр. 1 от 2017 г., бр. 53 от 2018 г.,
бр. 39 и 55 от 2019 г. и бр. 40 от 2020 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6б:
„§ 6б. Срокът за регистрация на новите комплектувани превозни средства с емисии Евро
6X, Евро 6Y, Евро 6ZB, Евро 6ZC, Евро 6ZE,
Евро 6ZF, Евро 6ZH, Евро 6ZI, Евро 6ZK, Евро
6ZL, Евро ZX, Евро ZY и Евро ZZ съгласно
таблица 1 в допълнение 6 от приложение I на
Регламент (ЕО) № 692/2008 и с емисии Евро
6AB, Евро 6BB, Евро 6AC, Евро 6BC, Евро
6AD, Евро 6AG, Евро 6BG, Евро 6CG, Евро
6AH, Евро 6AI и Евро 6AJ съгласно таблица 1
в допълнение 6 от приложение I на Регламент
(ЕС) 2017/1151, за които по реда на чл. 52 е
разрешена продажбата и регистрацията като
превозни средства, излезли от серийно производство, се удължава до 31.12.2020 г.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Росен Желязков
7279
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НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
Наредба за допълнение на Наредба № 15 от
2019 г. за приемане на фармако-терапевтично
ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания (ДВ, бр. 95 от 2019 г.)
§ 1. В приложението към член единствен,
раздел XIV „Порфирии“, т. 2 „Диагностичен
и терапевтичен алгоритъм при порфирии,
протичащи с остър пристъп“, подточка 2.6
„лечение на острия порфиричен пристъп“, в
т. 2.6.1. „Патогнетично лечение“ се създава
следният текст:
„При хронични повтарящи се порфирични
атаки се препоръчва лекарственият продукт
Givlaari 189 mg/ml, инжекционен разтвор, 1 флакон × 1 ml.
Всеки ml разтвор съдържа гивосиран натрий,
еквивалентен на 189 mg гивосиран (givosiran). За
подкожно приложение.
Терапевтични показания: Givlaari е показан
за лечение на остра чернодробна порфирия (acute
hepatic porphyria, AHP) при възрастни и юноши
на възраст 12 години и повече.
Препоръчителната доза Givlaari е 2,5 mg/
kg веднъж месечно, прилаган чрез подкожна инжекция. Дозата се базира на действителното
телесно тегло. Лечението трябва да започне
под надзора на медицински специалист с опит
в лечението на порфирия. Фармакодинамични
свойства и механизъм на действие: Гивосиран
е двойноверижна малка интерферираща рибонуклеинова киселина (миРНК), която причинява разграждане на аминолевулинова киселина
синтазата 1 (ALAS1) на информационна рибонуклеинова киселина (иРНК) в хепатоцитите
чрез РНК интерференция, като така води до
намаляване на индуцираната чернодробна ALAS1
иРНК към нормални стойности. Това води до
намаляване на нивата в кръвообръщението на
невротоксичните междинни вещества аминолевулинова киселина (ALA) и порфобилиноген (PBG),
които са ключовите фактори за причиняване
на пристъпи и други болестни прояви на AHP.
Максималното намаляване на нивата на ALA
и PBG се постига около месец 3 със средно намаляване спрямо базовото ниво 93,8 % за ALA
и 94,5 % за PBG и се поддържа с многократно
прилагане на дозата веднъж месечно.
Клиничната ефикасност на гивосиран е
оценена в рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано, многонационално проучване
(ENVISION).“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
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лекарствените продукти съгласно Протокол
№ 402 от 24.09.2020 г.
Председател:
Николай Данчев
7259

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО
ИМУЩЕСТВО
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„РАЗУЗНАВАНЕ“
ИНСТРУКЦИЯ № 3
от 16 септември 2020 г.

за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество и Държавна агенция „Разузнаване“ (поверително)
Инструкцията е приета с Решение от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
с протокол № 961 от 16.09.2020 г. на основание
чл. 27, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 5 от
Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.
Председател на КПКОНПИ:
Сотир Цацаров
Председател на Държавна
агенция „Разузнаване“:
Атанас Атанасов
7250

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 349
от 24 септември 2020 г.

за изменение и допълнение на Техническите
изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях (обн., ДВ, бр. 8
от 2008 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 14 от 2012 г.; изм., бр. 67 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 85 от 2018 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за
електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
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§ 1. Заглавието и навсякъде в текста думите „Технически изисквания за работа на
електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижнаспътникова и съоръженията, свързани с тях“
се заменят с „Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от
спътникови радиослужби и съоръженията,
свързани с тях“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Ч л. 1. Тех н и че с к и т е и зис к в а н и я определ ят параметрите и характеристик ите
на електронните съобщителни мреж и от
спътникови радиослужби и съоръженията,
свързани с тях, чрез които се осъществяват електронни съобщения. Техническите
изисквания определят условията за работа
на електронните съобщителни мреж и от
следните радиослужби:
– неподвижна-спътникова;
– подвижна-спътникова;
– радиоразпръскване-спътниково;
– изследване на Земята-спътниково;
– космическа експлоатация.“
§ 3. Допълнителните разпоредби се изменят така:
1. В § 1 след т. 2 се добавят следните точки:
„2а. „Електронна съобщителна мрежа от
радиослужба изследване на Земята-спътниково“ е мрежа от земни станции на едно предприятие, представляващи част от наземната
компонента на една или повече спътникови
електронни съобщителни системи от радиослужба изследване на Земята-спътниково.
2б. „Електронна съобщителна мрежа от
радиослужба космическа експлоатация“ е
мрежа от земни станции на едно предприятие, представл яващи част от наземната
компонента на една или повече спътникови
електронни съобщителни системи от радиослужба космическа експлоатация.“
2. В § 1 след т. 12 се добавят следните
точки:
„12а. EESS (earth exploration satellite service)
e радиослу жба за изследване на Зем ятаспътниково.
12б. SO (space operations) е радиослужба
космическа експлоатация.
12в. BSS (broadcasting-satellite service) е радиослужба радиоразпръскване-спътниково.“
§ 4. Приложение № 1 към чл. 6 се изменя
и допълва така:

MSS, Земя-космос
MSS, Земя-космос

MSS, космос-Земя
SO, космос-Земя

EESS, Земя-космос

148,0 – 150,05 MHz
399,90 – 400,05 MHz

400,15 – 401 MHz

401 – 402 MHz
402 – 403 MHz
1518 – 1525 MHz

MSS, Земя-космос
MSS, космос-Земя
MSS, Земя-космос

1613,8 – 1626,5 MHz

1670 – 1675 MHz

Забележка 3

Забележка 3

Забележка 3

Забележка 3

Забележка 3

ECC/DEC/(09)02
Използването на лентата за MSS ECC/DEC/(09)02
(космос-Земя) е на вторична основа.
Без право на ползване за фидерни
линии освен в изключителни случаи.
В лентата 1626,5 – 1645,5 MHz приоритет имат съобщенията на Глобалната морска система за бедствие и
безопасност (GMDSS).
ECC/DEC/(04)09

Без право на ползване за фидерни
линии освен в изключителни случаи.
В лентата 1530 – 1544 MHz приоритет
имат съобщенията на Глобалната
морска система за бедствие и безопасност (GMDSS).

ECC/DEC/(04)09

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20

Приложими докуПриложими
менти на европейски
стандарти
организации
Използването на лента 137 – 138 MHz ERC/DEC/(99)06
БДС EN 301 721
за MSS се ограничава само до негеоБДС EN 301 489-1
стационарни системи.
БДС EN 301 489-20
Използването на лен та 137,825 –
138 MHz за MSS е на вторична основа.
Само за негеостационарни системи. ERC/DEC/(99)06
БДС EN 301 721
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20
Само за негеостационарни системи. ERC/DEC/(99)06
БДС EN 301 721
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20
БДС EN 301 489-1

Допълнителни регулаторни
параметри
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MSS, Земя-космос

MSS, Земя-космос

1610 – 1613,8 MHz

1626,5 – 1645,5 MHz
1646,5 – 1660,5 MHz

MSS, космос-Земя

Забележка 3

Забележка 3

Забележка 3

Забележка 3

Коментар
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1525 – 1544 MHz
1545 – 1559 MHz

MSS, космос-Земя

MSS, космос-Земя
SO, космос-Земя

Радиослужба,
посока

137 – 138 MHz

Радиочестотна
лента

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ СПЪТНИКОВИ РАДИОСЛУЖБИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

„Приложение № 1
към чл. 6
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SO, космос-Земя
EESS, космос-Земя
MSS, космос-Земя Забележка 3
FSS, космос-Земя

FSS, космос-Земя

FSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос
космос-Земя

2483,5 – 2500 MHz
3400 – 4200 MHz

4500 – 4800 MHz

5725 – 5850 MHz

5850 – 6700 MHz

6700 – 6925 MHz

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента в лентa 6725 – 6925 MHz

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента

CGC с e.i.r.p., равна или по-голяма от
24 dBW, се въвеждат в експлоатация,
след като станат неразделна част от
издадено от КРС разрешение.
За CGC с e.i.r.p., по-малка от 24 dBW,
се предоставя списък с местоположението и техническите параметри
на КРС два пъти годишно.
Изискването към маските на e.i.r.p.
за CGC на границите на блоковете са
съгласно БДС EN 302 574-1, БДС EN
302 574-2, БДС EN 302 574-3.

Допълнителни регулаторни
параметри
БДС EN 302 574-1
БДС EN 302 574-2
БДС EN 302 574-3
БДС EN 302 583
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20

Приложими
стандарти

ECC/DEC/(09)02
БДС EN 301 443
БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 443
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 926
БДС EN 301 443
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
Решение на ЕвроБДС EN 302 574-1
пейската комисия
БДС EN 302 574-2
2007/98/EО
БДС EN 302 574-3
Решение на Европей- БДС EN 301 489-1
ския парламент и на БДС EN 301 489-20
Съвета 626/2008/EО БДС EN 302 583
ECC/DEC/(06)09

Приложими документи на европейски
организации
Решение на Европейската комисия
2007/98/EО
Решение на Европейския парламент и на
Съвета 626/2008/EО
ECC/DEC/(06)09

ДЪРЖАВЕН

2200 – 2290 MHz

2170 – 2200 MHz

SO, Земя-космос
EESS, Земя-космос
MSS, космос-Земя Интегрирана мобилна
спътникова система

2025 – 2110 MHz

Интегрирана мобилна
спътникова система

Коментар

MSS, Земя-космос

Радиослужба,
посока

1980 – 2010 MHz

Радиочестотна
лента

С Т Р. 4 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 87

FSS, Земя-космос
EESS, космос-Земя
FSS, космос-Земя
Забележка 4
Земя-космос
MSS, космос-Земя

8025 – 8400 MHz

Радиоразпръскване – спътниково
FSS, космос-Земя

FSS, космос-Земя
Земя-космос

FSS, Земя-космос

FSS, космос-Земя

FSS, Земя-космос

11,70 – 12,5 GHz

12,50 – 12,75 GHz

12,75 – 13,25 GHz

13,40 – 13,65 GHz

13,75 – 14 GHz

Забележка 5

Забележка 4

Забележка 1

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента.

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента в лентите 10,70 – 10,95 GHz
и 11,20 – 11,45 GHz.
Фидерни линии за радиоразпръскване-спътниково.
И з п о л з в а н е т о н а л е н т а 10 ,70 –
10,95 GHz за MSS е на вторична основа.
Плана по Приложение 30 на Радиорегламента.
Използването за FSS се ограничава
до негеостационарни системи.
Забележка 1

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента в лентa 6925 – 7025 MHz.
Фидерни линии за негеостационарни
спътникови системи от МSS.
Ра д иочес т о т ната лен та 7250 –
7375 MHz (космос-Земя) може да се
използва и за MSS на първична основа
по силата на споразумение съгласно
чл. 9.21 от Радиорегламента.
Ра д иочес т о т ната лен та 790 0 –
8025 MHz (Земя-космос) може да се
използва и за MSS на първична основа
по силата на споразумение съгласно
чл. 9.21 от Радиорегламента.

Допълнителни регулаторни
параметри

ERC/DEC/(00)08

Приложими документи на европейски
организации

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-20

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 926
БДС EN 301 443
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

Приложими
стандарти

ДЪРЖАВЕН

Забележка 4

FSS, Земя-космос

7900 – 8025 MHz

10,70 – 11,70 GHz

FSS, космос-Земя

7250 – 7750 MHz

Коментар

FSS, Земя-космос
космос-Земя

Радиослужба,
посока

6925 – 7075 MHz

Радиочестотна
лента

БРОЙ 87
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 1

FSS, Земя-космос
МSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос
МSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос
космос-Земя

FSS, космос-Земя
Земя-космос

FSS, космос-Земя
Земя-космос

FSS, космос-Земя

FSS, космос-Земя
Земя-космос

14,25 – 14,5 GHz

14,50 – 14,75 GHz

17,3 – 17,7 GHz

17,7 – 18,1 GHz

18,1 – 18,4 GHz

18,4 – 19,3 GHz

19,3 – 19,7 GHz

Радиослужба,
посока

14,00 – 14,25 GHz

Радиочестотна
лента

Некоординирани и координирани земни станции
(некоординираните земни
станции са в посока космос-Земя)
Забележка 6

Некоординирани и координирани земни станции
Забележка 6

Използването на лентата за връзки,
различни от фидерни линии за радиослужба радиоразпръскване-спътниково, се ограничава до геостационарни
спътници.
Плана по Приложение 30А на Радиорегламента.
FSS (Земя-космос) за геостационарни
системи се ограничава до фидерни
линии за радиоразпръскване-спътниково.
Забележка 2
FSS (Земя-космос) за геостационарни
системи се ограничава до фидерни
линии за радиоразпръскване-спътниково.
Забележка 1
Забележка 2
Използването на лентата от FSS
(Земя-космос) се ограничава до фидерни линии на геостационарните
спътникови системи в радиослужба
радиоразпръскване-спътниково.
Забележка 1
Забележка 2
Негеостационарните системи 18,4 –
18,6 GHz са без право на защита
спрямо геостационарните.
Забележка 2
FSS (Земя-космос) в лента 19,3 –
19,6 GHz (Земя-космос) се ограничава
до фидерни линии за MSS.
Забележка 2

Използването за MSS е на вторична
основа.
Забележка 1

Използването за MSS е на вторична
основа.
Забележка 1

Допълнителни регулаторни
параметри

ERC/DEC/(00)07

ERC/DEC/(00)07

ERC/DEC/(00)07

ERC/DEC/(00)07

ECC/DEC/(05)08

Приложими документи на европейски
организации

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-20
БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-20
БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

Приложими
стандарти

ДЪРЖАВЕН

Некоординирани и координирани земни станции
(некоординираните земни
станции са в посока космос-Земя)
Забележка 6
Некоординирани и координирани земни станции
(некоординираните земни
станции са в посока космос-Земя)
Забележка 6

Лентата може да се ползва от приложения с висока плътност
Забележка 6

Забележка 4

Забележка 4

Коментар

С Т Р. 4 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 87

Радиоразпръскване-спътниково
FSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос
МSS, космос-Земя

FSS, Земя-космос
МSS, Земя-космос

FSS, космос-Земя

FSS, космос-Земя
МSS, космос-Земя

Радиоразпръскване-спътниково
FSS, Земя-космос

21,4 – 22 GHz

24,65 – 25,25 GHz

27,5 – 29,5 GHz

29,50 – 30,00 GHz

30,00 – 31,00 GHz

37,50 – 39,50 GHz

39,50 – 40,50 GHz

40,50 – 42,50 GHz

Допълнителни регулаторни
параметри

Некоординирани земни
станции
Лентата може да се ползва от FSS приложения с
висока плътност.
Некоординирани и координирани земни станции
Некоординирани
земни станции

EСC/DEC/(02)04

ERC/DEC/(00)02

ERC/DEC/(00)02

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

ВЕСТНИК

Забележка 2

Забележка 2

Забележка 2

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-20
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-20

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-20

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

Приложими
Приложими документи на европейски
стандарти
организации
ECC/DEC/(05)08
БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-20

Фидерни линии за радиоразпръсква- ECC/DEC/(05)01
не-спътниково.
Използването на радиочестотна лента
29,1 – 29,5 GHz (Земя-космос) за FSS
се ограничава до геостационарни
спътникови системи и фидерни линии за негеостационарни спътникови
системи в MSS радиослужба.
Обхватът е разделен честотно с неподвижна радиослужба.
Забележка 1
Лентата може да се ползва Фидерни линии за радиоразпръсква- ECC/DEC/(05)08
от FSS приложения с висока не-спътниково.
плътност
Използването на радиочестотна лента
Забележка 4
29,5 – 29,9 GHz за MSS e на вторична
Забележка 6
основа.
Забележка 1

Радиочестотни ленти 27,51 –
2 7, 818 5 GH z , 2 8 ,45 45 –
2 8 , 836 5 GH z , 2 8 , 8365 –
28,9385 GHz и 29,4625 –
29,5 GHz могат да се използват от некоординирани
земни станции
Забележка 6

Лентата 19,70 – 20,20 GHz Забележка 1
може да се ползва от FSS приложения с висока плътност
Забележка 4
Забележка 6
HDTV системи

Коментар

ДЪРЖАВЕН

42,50 – 43,50 GHz

FSS, космос-Земя
МSS, космос-Земя

Радиослужба,
посока

19,70 – 21,20 GHz

Радиочестотна
лента

БРОЙ 87
С Т Р. 4 3

FSS, Земя-космос

FSS, космос-Земя
Земя-космос

FSS, Земя-космос

FSS, космос-Земя
Земя-космос

FSS, Земя-космос

FSS, космос-Земя
Земя-космос

FSS, Земя-космос
MSS, Земя-космос

47,20 – 47,5 GHz

47,50 – 47,9 GHz

47,9 – 48,2 GHz

48,2 – 48,54 GHz

48,54 – 49,44 GHz

49,44 – 50,2 GHz

50,40 – 51,40 GHz

Лентата може да се ползва от FSS приложения с
висока плътност

Лентата може да се ползва от FSS приложения с
висока плътност

Лентата може да се ползва от FSS приложения с
висока плътност

Коментар

Приложими документи на европейски
организации

Използването на лентите от FSS EСC/DEC/(05)08
(космос-Земя) се ограничава до геостационарни спътници.
Използването на лентата за MSS e на
вторична основа.

Използването на лентите от FSS EСC/DEC/(05)08
(космос-Земя) се ограничава до геостационарни спътници.

Използването на лентите от FSS EСC/DEC/(05)08
(космос-Земя) се ограничава до геостационарни спътници.

Допълнителни регулаторни
параметри

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-20

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

Приложими
стандарти

7263

ВЕСТНИК

Председател:
Иван Димитров

ДЪРЖАВЕН

Заключителна разпоредба
§ 5. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
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Забележки:
1. Негеостационарните системи са без право на защита спрямо геостационарните.
2. Некоординираните земни станции са без право на защита.
3. Обхватът е определен за използване от мобилни земни станции в съответствие с Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен на Комисията за регулиране на съобщенията.
4. Обхватът е определен за използване от LEST, HEST, мобилни земни станции, земни станции на борда на плавателни съдове (ESV), земни станции
на борда на въздухоплавателни средства (AES), земни станции, монтирани на влакове, земни станции, монтирани на превозно средство и SNG TES, в съответствие с Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо
да бъде индивидуално определен.
5. Обхватът е определен за използване от SNG TES в съответствие с Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения,
които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен.
6. Обхватът е определен за използване от некоординирани земни станции, включително станции с висока плътност HDFSS, ESOMPs в съответствие с
Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен.“

MSS

Радиослужба,
посока

45,50 – 47 GHz

Радиочестотна
лента

С Т Р.
БРОЙ 87

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-92
от 2 октомври 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение
от кмета на община Кубрат след Решение № 102
по протокол № 8 от 30.06.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Кубрат, становище от Регионалното
управление на образованието – Разград, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра
на образованието и науката, поради липса на
ученици, довела до преустановяване на учебния
процес в училището за учебната 2020/2021 г., закривам НУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Равно,
община Кубрат, област Разград.
1. Учениците от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Равно, община Кубрат, област Разград, са
насочени за обучение към ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Кубрат, община Кубрат, област Разград,
при условията на чл. 12 от ЗПУО.
2. Задължителната документация на НУ „Св.
Паисий Хилендарски“ – с. Равно, община Кубрат,
област Разград, да се съхранява в ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Кубрат, община Кубрат,
област Разград.
3. Имуществото на НУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Равно, община Кубрат, област Разград,
което е общинска собственост, се предоставя
за управление със заповед на кмета на община
Кубрат.
4. Имуществото, собственост на НУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Равно, община Кубрат,
област Разград, се предоставя на ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Кубрат, община Кубрат,
област Разград.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

7302

Министър:
Кр. Вълчев

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3723-П
от 29 септември 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връз-

ка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост,
и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие
в капитала или търговски дружества, чиито
дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала (Наредба за електронната
платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от
Уст ройст вени я п рави лник на А генци я та за
публичните предприятия и контрол, Решение
№ 1751 от 27.06.2019 г. (ДВ, бр. 55 от 2019 г.) на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 6200 от
29.09.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Плевен, представляващ: поземлен имот № 212003
с площ 12 209 кв. м, намиращ се в местността
Гергов геран, с. Горни Дъбник, община Долни
Дъбник, област Плевен (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на
електронната платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 30 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. ст ъпка на на д даване – 250 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5500 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 1 месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срок ът за рег ист раци я за у част ие в
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч.
считано от регистрацията за участие на първия
кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден,
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат, от 11 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

7287

Изпълнителен директор:
П. Александрова
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РЕШЕНИЕ № 3724-П
от 29 септември 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 9, ал. 1, т. 7
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
Решение от 12.12.2019 г. на Народното събрание
на Република България (ДВ, бр. 99 от 2019 г.)
относно процедура за приватизация и протоколно
решение № 6201 от 29.09.2020 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия и
контрол реши:
1. Продажбата на моторен ферибот „Героите
на Одеса“ (ро-ро железопътен ферибот), вписан
в Регистъра на корабите в пристанище Варна
с регистров № 256, том ІV, стр. 109, с основни
характеристики: бруто тонаж 19 518; нето тонаж
5856; максимална дължина 185,40 м; максимална
широчина 26,00 м; височина на борда 15,20 м, с 2
главни двигателя, тип 10 К 45 GF, с обща номинална мощност 2 х 6472 kW, съгласно удостоверение
за регистрация № 12198 от 22 януари 2008 г. на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и с IMO номер 7529964, съгласно SAFETY
MANAGEMENT CERTIFICATE, обособена част
от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, гр. Варна (наричан
по-нататък „обособената част“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 7 000 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 500 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
1 300 000 лв. (без включен ДДС), или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, посочена в тръжната документация,
най-късно до изтичане на срока за подаване на
предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за публичните предприятия и контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 11 ч. на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС), или равностойността им в евро, и
се заплаща, както следва: в касата на Агенцията
за публичните предприятия и контрол – само
в левове или чрез банков превод по сметка на
Агенцията за публичните предприятия и контрол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC
код BNBGBGSD; плащането се извършва преди
получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
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документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие в търга – до 11 ч. българско време на 25-ия
ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; предложенията се
подават в стая 416 на Агенцията за публичните
предприятия и контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване
на оглед, издадено от Агенцията за публичните
предприятия и контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 25-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за публичните предприятия и контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във връзка
с писмо рег. № 07-00-33/22.01.2020 г. на министъра
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията (вх. № 92-00-10-35#1/22.01.2020 г.
на Агенцията за публичните предприятия и
контрол) паричните постъпления от продажбата
на обособената част да бъдат преведени по сметката на „Български морски квалификационен
център“ – ЕАД, гр. Варна.
4. Всички разноски по прехвърлянето на обособената част и вписването на приватизационния
договор в съответния регистър са за сметка на
купувача (нотариални такси, дължими данъци и
такса вписване).
5. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.

7288

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3725-П
от 29 септември 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), във връзка
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с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1749 от 7.06.2019 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 48 от 2019 г.) относно
откриване на процед у ра за приватизаци я и
протоколно решениe № 6202 от 29.09.2020 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Министерството на земеделието,
храните и горите, представляващ: ветеринарна
лечебница – дворно място, с площ 2730 кв. м,
съставляващо УПИ I – за хранително-вкусова
промишленост, в кв. 99 по плана на гр. Бяла
черква, заедно с построената в него сграда на
два етажа, състояща се от едноетажна част – манипулационна, и двуетажна част – кабинет и
жилище, със застроена площ 135 кв. м, намиращ
се в гр. Бяла черква, община Павликени, област
Велико Търново (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез електронен търг на електронната
платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 40 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 1500 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 7500 лв. (без включен ДДС), или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е 1 месец считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ с възможност
да бъде удължен еднократно в случаите и по
реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната
платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден,
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат, от 11 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

7289

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 1782
от 29 септември 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
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Агенцията за публичните предприятия и контрол
и протоколно решение № 6210 от 29.09.2020 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Габрово,
представляващ: поземлен имот с идентификатор 65927.501.1550, с площ 401 кв. м, заедно с
построената в имота сграда с идентификатор
65927.501.1550.1, със застроена площ 55 кв. м, намиращ се на ул. Опълченска № 21, гр. Севлиево,
община Севлиево, област Габрово.

7281

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 1783
от 29 септември 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол
и протоколно решение № 6211 от 29.09.2020 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление
на областния управител на област Кърджали,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
40909.122.57, с площ 2571 кв. м, намиращ се в
Промишлена зона – изток, гр. Кърджали, община
Кърджали, област Кърджали.

7282

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 1784
от 29 септември 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол
и протоколно решение № 6212 от 29.09.2020 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление
на областния управител на област Кърджали,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
40909.122.55, с площ 2731 кв. м, намиращ се в
Промишлена зона – изток, гр. Кърджали, община
Кърджали, област Кърджали.

7283

Изпълнителен директор:
П. Александрова
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РЕШЕНИЕ № 1785
от 29 септември 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол
и протоколно решение № 6213 от 29.09.2020 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
07079.605.113, с площ 2947 кв. м, намиращ се в
Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община
Бургас, област Бургас.

7284

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 1786
от 29 септември 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол
и протоколно решение № 6214 от 29.09.2020 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас,
представляващ: самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 07079.610.322.1.8, със застроена
площ 110 кв. м, ведно с припадащите се 1/3
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж, намиращ се на ул. Антим I
№ 10, ет. 1, гр. Бургас, община Бургас, област
Бургас.

7285

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 1787
от 30 септември 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол
и протоколно решение № 6217 от 30.09.2020 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
О т к ри ва п роцед у ра за п ри ват иза ц ион на
прода жба на недви ж им имот – част на държавна собственост с предоставени права за
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управление на областния управител на област
Бургас, представляващ: сграда с идентификатор
07079.610.466.1, с площ 167 кв.м, разположена в
поземлен имот с идентификатор 07079.610.466,
намиращ се на ул. Константин Фотинов № 28,
гр. Бургас, област Бургас.

7286

Изпълнителен директор:
П. Александрова

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-124
от 17 септември 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-36764/6.03.2020 г.
от СГКК – Шумен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на:
I. С. Жилино, EKATTE 29391, община Нови
пазар, одобрени със Заповед № РД-18-856 от
27.03.2018 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 29391.13.55:
площ: 299 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 29391.15.58:
площ: 495 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 29391.16.151:
площ: 774 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 29391.16.152:
площ: 1375 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 29391.22.50:
площ: 47 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 29391.24.231:
площ: 1279 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 29391.25.152:
площ: 133 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 29391.25.153:
площ: 633 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 29391.25.154:
площ: 211 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 29391.25.155:
площ: 250 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, няма данни за собственост;
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сграда с идентификатор 29391.16.2.1: площ:
6 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 29391.16.95.1: площ:
10 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 29391.16.96.1: площ:
10 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 29391.22.43.1: площ:
10 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 29391.22.43.2: площ:
64 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 29391.25.63.1: площ:
11 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 29391.26.68.1: площ:
7 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 29391.26.68.2: площ:
45 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 29391.26.68.3: площ:
12 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 29391.26.69.1: площ:
9 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 29391.26.69.2: площ:
11 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 29391.26.305.1: площ:
11 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 29391.24.32.1: площ:
285 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 29391.230.3.6: площ:
49 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи обекти
в кадастралната карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 29391.13.1: нива,
собственост на Народно читалище – Жилино,
площ преди промяната: 20 004 кв. м, площ след
промяната: 19 705 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.13.5:
нива, собственост на „Шумен Фийлдс“ – ЕООД,
площ преди промяната: 14 315 кв. м, площ след
промяната: 14 304 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.13.10: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 3887 кв. м, площ след промяната: 3847 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.13.12: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 7817 кв. м, площ след промяната: 7799 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.13.23:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 277 913 кв. м, площ след
промяната: 273 185 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.13.24:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ пре-
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ди промяната: 407 кв. м, площ след промяната:
401 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.13.27:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
24 166 кв. м, площ след промяната: 40 730 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.13.54:
данни преди промяната: за селскостопански,
горски, ведомствен път, площ: 7385 кв. м, данни
след промяната: за местен път, площ: 13 987 кв. м,
собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 29391.14.299:
д ру г ви д д ърв оп р ои з в од и т е л н а г о р а , с о б ственост на държавата чрез МЗХГ – СИДП,
ДП – ТП ДГС – Нови пазар, площ преди промяната: 4 591 364 кв. м, площ след промяната:
4 590 197 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.15.1:
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД,
площ преди промяната: 10 801 кв. м, площ след
промяната: 9745 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.15.2:
нива, собственост на „Агро Хектар“ – ООД,
площ преди промяната: 11 690 кв. м, площ след
промяната: 10 865 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.15.3:
нива, собственост на Еленка Маринова Капинова,
площ преди промяната: 11 782 кв. м, площ след
промяната: 11 511 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.15.4:
нива, собственост на Рада Петрова Михова,
площ преди промяната: 11 789 кв. м, площ след
промяната: 11 506 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.15.5:
нива, собственост на Минчо Иванов Минчев,
площ преди промяната: 11 894 кв. м, площ след
промяната: 11 832 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.15.6:
пасище, собственост на АПИ – Областно пътно
управление – гр. Шумен, площ преди промяната:
3242 кв. м, площ след промяната: 3165 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.15.33:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 333 043 кв. м, площ след
промяната: 331 148 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.15.34:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 9530 кв. м, площ след промяната:
9509 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.15.42:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 240 621 кв. м, площ след
промяната: 239 161 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.15.56:
нива, собственост на Нерми Адилов Мехмедов,
площ преди промяната: 6388 кв. м, площ след
промяната: 5284 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.15.57:
нива, собственост на Янко Минчев Янков, площ
преди промяната: 6387 кв. м, площ след промяната: 5859 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.16.2:
ливада, собственост на Станю Стойков Николов,
площ преди промяната: 28 426 кв. м, площ след
промяната: 28 242 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 29391.16.3: ливада, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД,
площ преди промяната: 20 202 кв. м, площ след
промяната: 19 994 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.16.4:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 20 846 кв. м, площ след промяната: 20 789 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.16.7:
нива, собственост на Енчо Димитров Енев,
площ преди промяната: 17 701 кв. м, площ след
промяната: 17 132 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.16.18:
ливада, собственост на Симеон Вазов Богданов,
площ преди промяната: 10 001 кв. м, площ след
промяната: 9744 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.16.19:
ливада, собственост на Иванка Атанасова Костова, площ преди промяната: 2900 кв. м, площ
след промяната: 2787 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.16.21:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4117 кв. м, площ след промяната:
188 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.16.25:
ливада, собственост на Тихомир Димитров Райков, площ преди промяната: 3087 кв. м, площ
след промяната: 2964 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.16.26:
ливада, собственост на Румен Димитров Райков,
площ преди промяната: 5463 кв. м, площ след
промяната: 5280 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.16.27:
ливада, собственост на Радослав Стойчев Райков,
площ преди промяната: 8551 кв. м, площ след
промяната: 8432 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.16.55:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 487 кв. м, площ след промяната:
405 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.16.150:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 22 954 кв. м, площ след промяната: 22 920 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.20.71:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4839 кв. м, площ след промяната:
4834 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.20.95:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 14 377 кв. м, площ след
промяната: 14 374 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.21.17:
ливада, собственост на Славка Петкова Иванова,
площ преди промяната: 4500 кв. м, площ след
промяната: 4483 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.21.21:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 5463 кв. м, площ след промяната:
5461 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.22.1:
ливада, собственост на Димитър Иванов Недел-
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чев, площ преди промяната: 12 100 кв. м, площ
след промяната: 9474 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.22.2:
ливада, собственост на Донка Петкова Янева,
площ преди промяната: 5001 кв. м, площ след
промяната: 4668 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.22.3:
ливада, собственост на Христо Николов Петков,
площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след
промяната: 4810 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.22.4:
ливада, собственост на Минчо Иванов Тодоров,
площ преди промяната: 4201 кв. м, площ след
промяната: 4101 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.22.8:
ливада, собственост на Десислава Костова Костова, площ преди промяната: 2501 кв. м, площ
след промяната: 2363 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.22.10:
ливада, собственост на Станю Тодоров Станев и
Галина Иванова Найденова, площ преди промяната: 2400 кв. м, площ след промяната: 2067 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.22.12:
ливада, собственост на Никола Тодоров Колев,
площ преди промяната: 2401 кв. м, площ след
промяната: 1967 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.22.15:
ливада, собственост на „Агро Хектар“ – ООД,
площ преди промяната: 2486 кв. м, площ след
промяната: 2141 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.22.16:
ливада, собственост на Еленка Маринова Капинова, площ преди промяната: 1999 кв. м, площ
след промяната: 1738 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.22.17:
ливада, собственост на Гален Тодоров Неделчев,
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1773 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.22.19:
ливада, собственост на „Агро Хектар“ – ООД,
площ преди промяната: 1999 кв. м, площ след
промяната: 1800 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.22.20:
ливада, собственост на Иванчо Христов Иванов,
площ преди промяната: 2001 кв. м, площ след
промяната: 1816 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.22.22:
ливада, собственост на Стефчо Иванов Иванов,
площ преди промяната: 2001 кв. м, площ след
промяната: 1909 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.22.39:
ливада, собственост на Васил Иванов Караилански, площ преди промяната: 4400 кв. м, площ
след промяната: 4274 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.22.40:
ливада, собственост на Хикмет Ахмедов Идиризов, площ преди промяната: 4999 кв. м, площ
след промяната: 4487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.22.44:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1513 кв. м, площ след промяната:
784 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.22.49:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 3859 кв. м, площ след промяната: 3515 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 29391.23.153:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 2448 кв. м, площ след промяната:
2438 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.24.17:
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди
промяната: 12 008 кв. м, площ след промяната:
11 842 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.24.24:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 1684 кв. м, площ след
промяната: 1667 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.24.31:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 2093 кв. м, площ след
промяната: 2024 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.24.229:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 544 кв. м, площ след промяната:
540 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.24.230:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
5683 кв. м, площ след промяната: 10 781 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.25.4:
нива, собственост на Станю Стойков Николов,
площ преди промяната: 3094 кв. м, площ след
промяната: 3021 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.25.5:
нива, собственост на Донка Петкова Янева,
площ преди промяната: 6002 кв. м, площ след
промяната: 5999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.25.11:
нива, собственост на Румен Иванов Димитров,
площ преди промяната: 9103 кв. м, площ след
промяната: 8835 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.25.15:
нива, собственост на Йордан Михайлов Станев,
площ преди промяната: 13 833 кв. м, площ след
промяната: 13 621 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.25.17:
н и ва , с о б с т в ено с т н а „ А д ва нс Тераф он д –
А ДС И Ц “ – А Д , п л о щ п р е д и п р о м я н а т а :
20 164 кв. м, площ след промяната: 20 096 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.25.19:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 46 988 кв. м, площ след
промяната: 46 738 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.25.25:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 894 кв. м, площ след промяната:
882 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.25.27:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1354 кв. м, площ след промяната:
1343 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.25.33:
нива, собственост на Красимир Косев Сяров,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 4914 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.25.34:
нива, собственост на Община Нови пазар, площ
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преди промяната: 2661 кв. м, площ след промяната: 2493 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.25.41:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 2651 кв. м, площ след промяната:
2521 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.25.151:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 280 кв. м, площ след промяната:
267 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.26.7:
ливада, собственост на Румен Иванов Димитров,
площ преди промяната: 5842 кв. м, площ след
промяната: 5800 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.26.25:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 14 кв. м, площ след промяната: 9 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 29391.27.158:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 17 756 кв. м, площ след промяната:
17 751 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 29391.25.26:
площ: 5240 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Нови пазар.
II. С. Избул, EKATTE 32353, община Нови
пазар, одобрени със Заповед № РД-18-865 от
29.03.2018 г. на изпълнителни я 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 32353.31.416:
площ: 971 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32353.31.417:
площ: 392 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32353.31.418:
площ: 453 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32353.31.419:
площ: 207 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32353.17.441:
площ: 278 кв. м, пасище, собственост на Община
Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 32353.17.442:
площ: 472 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 32353.17.443:
площ: 42 519 кв. м, друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на Емилия-Елена
Д-р Вичеви-Панови;
поземлен имот с идентификатор 32353.17.444:
площ: 2235 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 32353.19.199:
площ: 797 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 32353.17.60.1: площ:
388 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 32353.17.60.2: площ:
25 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 32353.17.60.3: площ:
12 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 32353.17.66.1: площ:
13 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 32353.60.3.1: площ:
479 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 32353.60.3.2: площ:
36 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 32353.1.166:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 42 722 кв. м, площ след
промяната: 42 486 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.15.64:
овощна градина, собственост на НУ „Кирил и
Методий“, площ преди промяната: 66 825 кв. м,
площ след промяната: 66 727 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.15.221:
нива, собственост на Явор Николов Смиленов,
площ преди промяната: 10 001 кв. м, площ след
промяната: 9949 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.30.159:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 8395 кв. м, площ след промяната:
8370 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.31.44:
нива, собственост на Къню Иванов Данаилов,
площ преди промяната: 4063 кв. м, площ след
промяната: 4036 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.31.45:
нива, собственост на Читалище с. Правенци,
площ преди промяната: 1400 кв. м, площ след
промяната: 1240 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.31.49:
нива, собственост на Румянка Димитрова Ефтимова, Даринка Димитрова Трифонова и Иван Дочев
Иванов, площ преди промяната: 58 381 кв. м,
площ след промяната: 58 292 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.31.51:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1325 кв. м, площ след промяната:
476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.31.78:
нива, собственост на Костадин Ненков Филипов,
площ преди промяната: 10 496 кв. м, площ след
промяната: 10 210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.31.81:
нива, собственост на Хриска Филипова Георгиева,

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

площ преди промяната: 11 987 кв. м, площ след
промяната: 11 769 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.31.83:
нива, собственост на Александрина Филипова
Стефанова, площ преди промяната: 11 975 кв. м,
площ след промяната: 11 382 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.31.91:
нива, собственост на Севдалина Антонова Герасимова, площ преди промяната: 10 803 кв. м,
площ след промяната: 10 643 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.31.143:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
29 760 кв. м, площ след промяната: 32 918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.31.144:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 58 488 кв. м, площ след
промяната: 57 127 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.31.160:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 12 488 кв. м, площ след промяната:
12 476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.31.209:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Нови пазар, площ преди промяната:
2860 кв. м, площ след промяната: 1901 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.38.129:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 226 001 кв. м, площ след промяната: 225 947 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.17.10:
нива, собственост на Костадин Ненков Филипов,
площ преди промяната: 8941 кв. м, площ след
промяната: 8234 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.17.11:
нива, собственост на Севинч Мехмед Рахим,
площ преди промяната: 8350 кв. м, площ след
промяната: 8345 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.17.38:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 3178 кв. м, площ след промяната:
3160 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.17.57:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4285 кв. м, площ след промяната:
1805 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.17.58:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 6868 кв. м, площ след промяната:
11 245 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.17.59:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 13 521 кв. м, площ след
промяната: 13 210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.17.62:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 6677 кв. м, площ след промяната:
5632 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.17.65:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 83 708 кв. м, площ след промяната: 83 599 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 32353.18.16: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 5092 кв. м, площ след
промяната: 7245 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.17:
нива, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 1253 кв. м, площ след промяната: 526 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.18:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 773 кв. м, площ след промяната:
1267 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.19:
нива, собственост на Явор Николов Смиленов,
площ преди промяната: 5067 кв. м, площ след
промяната: 4852 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.20:
нива, собственост на Веселин Пенчев Петков,
площ преди промяната: 5039 кв. м, площ след
промяната: 4937 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.21:
нива, собственост на Маринка Данаилова Георгиева, площ преди промяната: 5675 кв. м, площ
след промяната: 5352 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.25:
нива, собственост на Адам Антонов Вичев и
Асен Михайлов Багрянов, площ преди промяната: 7317 кв. м, площ след промяната: 7167 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.26:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 3446 кв. м, площ след
промяната: 3018 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.28:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 5152 кв. м, площ след
промяната: 4400 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.466:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Нови пазар, площ преди промяната:
137 кв. м, площ след промяната: 139 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.60.3:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на Емилия-Елена Д-р Вичеви-Панови,
площ преди промяната: 52 170 кв. м, площ след
промяната: 7009 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.19.17:
нива, собственост на НУ „Кирил и Методий“,
площ преди промяната: 371 071 кв. м, площ след
промяната: 370 699 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.19.198: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 9289 кв. м,
площ след промяната: 8864 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

7068

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № КД-14-125
от 17 септември 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-36764-06.03.2020 г.
от СГКК – Шумен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на:
I. С. Войвода, EKATTE 11819, община Нови
пазар, одобрени със Заповед № РД-18-893 от
3.04.2018 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 11819.35.56:
площ: 11 353 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 11819.41.125:
площ: 3448 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 11819.41.126:
площ: 1281 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 11819.42.176:
площ: 1698 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 11819.43.126:
площ: 182 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 11819.43.127:
площ: 462 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 11819.43.128:
площ: 280 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 11819.30.67:
площ: 61 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 11819.53.56:
площ: 252 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 11819.35.1:
овощна градина, собственост на Бюлянт Юсмян
Юсеин, площ преди промяната: 1906 кв. м, площ
след промяната: 1872 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.2:
овощна градина, собственост на Сениха Шюкри
Хасан, площ преди промяната: 1526 кв. м, площ
след промяната: 1471 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.3:
овощна градина, собственост на Иван Вълчев
Димитров, площ преди промяната: 1551 кв. м,
площ след промяната: 1489 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.4:
овощна градина, собственост на Шевка Етямов
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А хмедов, площ преди промяната: 1570 кв. м,
площ след промяната: 1504 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.5:
овощна градина, собственост на Али Османов
Мехмедов, площ преди промяната: 1585 кв. м,
площ след промяната: 1518 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.6:
овощна градина, собственост на Янко Николчев
Йорданов, площ преди промяната: 1600 кв. м,
площ след промяната: 1534 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.7:
овощна градина, собственост на Тефик Мустафов
Исуфов, Сания Мустафова Салимова и Юсуф Мустафа Юсуф, площ преди промяната: 1608 кв. м,
площ след промяната: 1543 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.8:
овощна градина, собственост на Стоян Петров
Стоянов, площ преди промяната: 1590 кв. м, площ
след промяната: 1525 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.9:
овощна градина, собственост на Милена Кръстева Тодорова, площ преди промяната: 1571 кв. м,
площ след промяната: 1506 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.10:
овощна градина, собственост на Аптраим Раиммов Капуджи, площ преди промяната: 1565 кв. м,
площ след промяната: 1501 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.11:
овощна градина, собственост на Милен Филипов
Минчев, площ преди промяната: 2128 кв. м, площ
след промяната: 2044 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.12:
овощна градина, собственост на Джошкун Юсеин
Рафи и Юсеин Сюлейманов Емир, площ преди
промяната: 1515 кв. м, площ след промяната:
1450 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.13:
овощна градина, собственост на Пенчо Иванов
Янчев, площ преди промяната: 2625 кв. м, площ
след промяната: 2384 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.14: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 41 026 кв. м, площ след
промяната: 37 831 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.15:
овощна градина, собственост на Нихат Хасан
Хасан, площ преди промяната: 2223 кв. м, площ
след промяната: 2118 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.16:
овощна градина, собственост на Неджиля Реджеб
Аръ, площ преди промяната: 2271 кв. м, площ
след промяната: 2164 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.17:
овощна градина, собственост на Албен Романов
Исайев и Невен Романов Исайев, площ преди
промяната: 2292 кв. м, площ след промяната:
2180 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.18:
овощна градина, собственост на Антон Филипов
Минчев, площ преди промяната: 2242 кв. м, площ
след промяната: 2130 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.19:
овощна градина, собственост на Неджиля Реджеб
Аръ, площ преди промяната: 2064 кв. м, площ
след промяната: 1959 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.20:
овощна градина, собственост на Даниела Митко-
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ва Драгнева, площ преди промяната: 1982 кв. м,
площ след промяната: 1879 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.21:
овощна градина, собственост на Ради Димов
Радев, площ преди промяната: 2063 кв. м, площ
след промяната: 1955 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.22:
овощна градина, собственост на Божанка Вичева
Иванова, площ преди промяната: 2176 кв. м, площ
след промяната: 2071 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.23:
овощна градина, собственост на Ахмед Руфиев
Хасанов, площ преди промяната: 1709 кв. м, площ
след промяната: 1633 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.24:
овощна градина, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕАД, площ преди промяната: 1789 кв. м,
площ след промяната: 1715 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.25:
овощна градина, собственост на Мустафа Мущабов ОО, площ преди промяната: 1842 кв. м, площ
след промяната: 1772 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.26:
овощна градина, собственост на Живко Иванов
Върбанов, площ преди промяната: 1863 кв. м,
площ след промяната: 1801 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.27:
овощна градина, собственост на Хамди Хасанов
Мухаремов, площ преди промяната: 1879 кв. м,
площ след промяната: 1824 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.28:
овощна градина, собственост на Емилиян Цветанов Кънев, площ преди промяната: 1877 кв. м,
площ след промяната: 1829 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.29:
овощна градина, собственост на Рюстем Исмаилов Шабанов, площ преди промяната: 1874 кв. м,
площ след промяната: 1829 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.31:
овощна градина, собственост на Мехмед Османов
Долма, площ преди промяната: 1871 кв. м, площ
след промяната: 1826 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.32:
овощна градина, собственост на Мехмед Османов
Чакър, площ преди промяната: 1887 кв. м, площ
след промяната: 1843 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.33:
овощна градина, собственост на Йордан Върбанов
Йорданов, Върбан Йорданов Върбев, Димитър
Малчев Христов и Милен Върбанов Йорданов,
площ преди промяната: 1930 кв. м, площ след
промяната: 1889 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.34:
ов ощ н а г ра д и н а , с о б с т в ено с т н а „Ви К ей
Груп“ – ЕООД, площ преди промяната: 1977 кв. м,
площ след промяната: 1912 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.35:
овощна градина, собственост на Явор Николов
Смиленов, площ преди промяната: 2708 кв. м,
площ след промяната: 2604 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.36:
овощна градина, собственост на Сибял Илхан
Васви, площ преди промяната: 5595 кв. м, площ
след промяната: 5505 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.37:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
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на Община Нови пазар, площ преди промяната:
1544 кв. м, площ след промяната: 1506 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.38:
овощна градина, собственост на Шезаи Заидов
Харунов, площ преди промяната: 1543 кв. м, площ
след промяната: 1475 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.39:
овощна градина, собственост на Мануела Максимова Иванова, площ преди промяната: 1608 кв. м,
площ след промяната: 1539 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.40:
овощна градина, собственост на Севинч Мехмед
Рахим и Изет Хашимов Мехмедов, площ преди
промяната: 1588 кв. м, площ след промяната:
1523 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.41:
овощна градина, собственост на Денка Атанасова
Стоичкова, площ преди промяната: 1891 кв. м,
площ след промяната: 1802 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.42:
овощ на г ра дина, собс т венос т на „Елко фал“ – ЕООД, площ преди промяната: 1506 кв. м,
площ след промяната: 1427 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.43:
овощна градина, собственост на Неджиля Реджеб
Аръ, площ преди промяната: 1531 кв. м, площ
след промяната: 1451 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.44:
овощна градина, собственост на „Адванс Терафон д – А ДСИЦ“, п лощ п реди п ром яната:
1556 кв. м, площ след промяната: 1476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.45:
овощна градина, собственост на Юмер Юмеров
Серталиев, площ преди промяната: 1554 кв. м,
площ след промяната: 1469 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.46:
овощна градина, собственост на „Адванс Терафон д – А ДСИЦ“, п лощ п реди п ром яната:
1523 кв. м, площ след промяната: 1432 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.47:
овощна градина, собственост на Вичка Дочева
Рачева, площ преди промяната: 1495 кв. м, площ
след промяната: 1399 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.48:
овощна градина, собственост на Георги Филипов
Фучик и Ахмед Мехмедов Бръснар, площ преди
промяната: 1505 кв. м, площ след промяната:
1404 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.49:
овощна градина, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕАД, площ преди промяната: 1933 кв. м,
площ след промяната: 1805 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.50:
овощна градина, собственост на Панчо Желев
Симеонов, площ преди промяната: 1974 кв. м,
площ след промяната: 1862 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.51:
овощна градина, собственост на Симеон Иванов
Тодоров, площ преди промяната: 2004 кв. м, площ
след промяната: 1887 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.52:
овощна градина, собственост на Господин Янчев
Митев, площ преди промяната: 2032 кв. м, площ
след промяната: 1887 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.54:
овощна градина, собственост на Мелиха Бейти
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Сюлейман, площ преди промяната: 1100 кв. м,
площ след промяната: 1010 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.35.55:
овощна градина, собственост на Бедри Бейти
Ахмед, площ преди промяната: 1099 кв. м, площ
след промяната: 955 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.36.1:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 55 341 кв. м, площ след
промяната: 53 838 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.36.18:
нива, собственост на Георги Филипов Фучик,
площ преди промяната: 17 700 кв. м, площ след
промяната: 16 979 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.36.21:
нива, собственост на Исмаил Ахмедов Ашик,
площ преди промяната: 18 001 кв. м, площ след
промяната: 17 418 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.36.22:
овощна градина, собственост на Женя Венкова
Стойнова, площ преди промяната: 10 820 кв. м,
площ след промяната: 10 675 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.36.23:
нива, собственост на Огнян Рачев Ганев и Валери
Венциславов Иванов, площ преди промяната:
3402 кв. м, площ след промяната: 3307 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.36.100:
овощна градина, собственост на Юсмян Юсеин
Али, площ преди промяната: 14 701 кв. м, площ
след промяната: 13 993 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.36.117:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 9892 кв. м, площ след промяната:
9858 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.180.26:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 3677 кв. м, площ след промяната:
3658 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.41.12:
нива, собственост на Неджиля Реджеб Аръ,
площ преди промяната: 7301 кв. м, площ след
промяната: 7264 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.41.13:
нива, собственост на Аляйдин Тасин Хасан,
площ преди промяната: 7200 кв. м, площ след
промяната: 6679 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.41.15:
нива, собственост на Мустафа Мехмед Мустафа
и Мустафа Етямов Емир, площ преди промяната:
13 384 кв. м, площ след промяната: 10 217 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.41.24:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
38 899 кв. м, площ след промяната: 41 939 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.41.25: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 1031 кв. м, площ след
промяната: 927 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.41.124:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 10 547 кв. м, площ след промяната:
7843 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.42.1: овощна градина, собственост на „Агролес“ – ЕООД,
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площ преди промяната: 16 383 кв. м, площ след
промяната: 16 254 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.42.2:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 12 530 кв. м, площ след
промяната: 11 817 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.42.166:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1644 кв. м, площ след промяната:
1604 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.43.16:
н и ва , с о б с т в ено с т н а „ А д ва нс Тераф он д –
АДСИЦ“, площ преди промяната: 8001 кв. м,
площ след промяната: 7674 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.43.125:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 3699 кв. м, площ след промяната:
1051 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.28.114:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4398 кв. м, площ след промяната:
4595 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.30.11:
нива, собственост на Виолета Данаилова Иванова,
площ преди промяната: 10 001 кв. м, площ след
промяната: 9998 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.30.12:
нива, собственост на Виолета Данаилова Иванова,
площ преди промяната: 4112 кв. м, площ след
промяната: 4079 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.30.50:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
15 595 кв. м, площ след промяната: 15 373 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 11819.53.55:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 27 490 кв. м, площ след промяната: 27 238 кв. м.
II. С. Правенци, EK AT TE 58027, община
Нови пазар, одобрени със Заповед № РД-18-866
от 29.03.2018 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 58027.23.251:
площ: 8029 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58027.23.252:
площ: 6392 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58027.23.253:
площ: 4600 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 58027.23.254:
площ: 599 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 58027.17.270:
площ: 742 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 58027.17.271:
площ: 914 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58027.17.272:
площ: 100 кв. м, нива, собственост на Ергин
Хюсеин Хюсеин;
поземлен имот с идентификатор 58027.73.301:
площ: 40 020 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 58027.73.302:
площ: 244 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 58027.73.303:
площ: 6875 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 58027.73.304:
площ: 4217 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58027.73.305:
площ: 347 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58027.73.306:
площ: 1022 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58027.180.274:
площ: 141 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 58027.18.561:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 1627 кв. м, площ след
промяната: 1583 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.18.566:
нива, собственост на Юсеин А хмед Мехмед,
площ преди промяната: 1779 кв. м, площ след
промяната: 1674 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.18.567:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 1508 кв. м, площ след
промяната: 1440 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.18.568:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 1474 кв. м, площ след
промяната: 1419 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.18.569:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 575 кв. м, площ след
промяната: 545 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.23.15:
нива, собственост на Исмаил Раим Мехмед и
Свежен Вълчев Савов, площ преди промяната:
12 787 кв. м, площ след промяната: 12 677 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.23.29:
нива, собственост на Ерхан Юдаим Юдаим и
Зюреф Мехмедов Салиев, площ преди промяната:
15 062 кв. м, площ след промяната: 14 748 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.23.30:
нива, собственост на Тодор Рангелов Петков,
площ преди промяната: 15 466 кв. м, площ след
промяната: 15 162 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.23.31:
нива, собственост на Али Аптула Хасан, площ
преди промяната: 16 462 кв. м, площ след промяната: 16 136 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.23.32:
нива, собственост на Кирил Иванов Тошев, Сне-
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жана Кирилова Тошева и Алекси Златков Колев,
площ преди промяната: 17 488 кв. м, площ след
промяната: 17 171 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.23.115: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 35 991 кв. м, площ след
промяната: 29 526 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.23.235:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 14 126 кв. м, площ след промяната:
2662 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.23.250:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 10 087 кв. м, площ след промяната:
10 069 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.17.1:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5548 кв. м, площ след промяната: 5238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.17.2:
нива, собственост на Петко Първов Цонев и
„Росат – Кабел“ – ЕООД, площ преди промяната:
12 956 кв. м, площ след промяната: 12 210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.17.3:
нива, собственост на Сали Юмеров Хасанов,
площ преди промяната: 3790 кв. м, площ след
промяната: 3589 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.17.4:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3541 кв. м, площ след промяната: 3382 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.17.5:
нива, собственост на Зюреф Мехмедов Салиев и
Свежен Вълчев Савов, площ преди промяната:
3949 кв. м, площ след промяната: 3844 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.17.7:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 377 873 кв. м, площ след промяната:
377 549 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.17.167:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 26 005 кв. м, площ след промяната:
25 988 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.17.269:
за местен път, собственост на Община Нови
пазар, площ преди промяната: 2247 кв. м, площ
след промяната: 4838 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.18.101:
нива, собственост на Ергин Хюсеин Хюсеин,
площ преди промяната: 14 548 кв. м, площ след
промяната: 13 449 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.19.225:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 6281 кв. м, площ след промяната:
9383 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.21.80:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 3895 кв. м, площ след промяната:
3894 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.21.85: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 21 773 кв. м, площ след
промяната: 18 405 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.21.226:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
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собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 3127 кв. м, площ след промяната:
2507 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.21.227:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 5032 кв. м, площ след промяната:
6265 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.21.267:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 6080 кв. м, площ след промяната:
6045 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.73.74:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4408 кв. м, площ след промяната:
4396 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.73.89:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
390 933 кв. м, площ след промяната: 346 779 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.73.114:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 10 339 кв. м, площ след промяната:
10 303 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.73.138:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2551 кв. м, площ след промяната: 2257 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.73.151:
за местен път, собственост на Община Нови
пазар, площ преди промяната: 976 кв. м, площ
след промяната: 2049 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.73.155:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 604 кв. м, площ след промяната:
472 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.73.215:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 12 422 кв. м, площ след промяната:
12 315 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.73.216:
данни преди промяната: за местен път, площ:
3785 кв. м, данни след промяната: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 3624 кв. м,
собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 58027.73.253:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 320 кв. м, площ след промяната:
323 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.73.254:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 199 кв. м, площ след промяната:
505 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.73.300:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 18 562 кв. м, площ след промяната:
9830 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.180.11:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 882 кв. м, площ след промяната: 837 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 58027.180.83:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 920 кв. м, площ след промяната: 426 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.180.86:
за друг вид застрояване, собственост на Керана
Русева Бозова, площ преди промяната: 1791 кв. м,
площ след промяната: 1676 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.180.101:
нива, собственост на Ергин Хюсеин Хюсеин,
площ преди промяната: 4401 кв. м, площ след
промяната: 3689 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.180.102:
нива, собственост на Ергин Хюсеин Хюсеин,
площ преди промяната: 9301 кв. м, площ след
промяната: 8950 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.180.134:
нива, собственост на Кирил Иванов Тошев и
Иван Тодоров Йорданов, площ преди промяната:
3825 кв. м, площ след промяната: 3801 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.180.135:
нива, собственост на Иванка Иванова Михова,
площ преди промяната: 3825 кв. м, площ след
промяната: 3548 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58027.180.273:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 2612 кв. м, площ след промяната:
2312 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

7072

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 65
от 21 септември 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 27.10.2020 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на поземлен имот
с идентификатор 68134.604.158, представляващ
УПИ IV-158, кв. 150в, м. Комплекс „Ботевградско шосе“, София, ул. 549 № 104А (бивша ул. 512
№ 103), общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 170 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 17 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
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за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.10.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

7121

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 66
от 21 септември 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 774 от
4.12.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 27.10.2020 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на почивна база
„Ашиклар“, състояща се от ПИ с идентификатор
03928.183.9 и ПИ с идентификатор 03928.183.10,
г р. Берковица, общинск и неж и лищен имот,
предоставен за стопанисване и управление на
„Софийски имоти“ – ЕАД, като правоприемник
на „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 230 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 23 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.10.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

7122

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
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РЕШЕНИЕ № 67
от 21 септември 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конку рсите и Решение № 47 от
31.01.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 28.10.2020 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.1201.137 в УПИ I, кв.
49а, м. Банишора – Зона В-17, София, ул. Пловдив, в участъка между ул. Габрово и ул. Зайчар,
общински нежилищен район, стопанисван от
район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 160 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 000 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.10.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл.
Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7123
РЕШЕНИЕ № 68
от 21 септември 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 553 от
26.07.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 28.10.2020 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на обект: поземлен имот с идентификатор 07598.305.1048, заедно
със сгради с идентификатори: 07598.305.1048.1,
07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3, 07598.305.1048.4,
07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6 (представляващ
УПИ VI-1633, кв. 55), гр. Бяла, област Варна,
ул. Цар Самуил № 10, обособена част от имуществото на „Софийски имоти“ – ЕАД.
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2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 9000 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.10.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.

7124

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 337
от 24 септември 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 Общинският съвет – Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2020 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищeн имот със стопанско
п р ед на значен ие, п р едс т а в л я ва щ: „Зас т р о ен
урегулиран поземлен имот IV-421 – „за основно
училище“, от кв. 1 по ПУП на с. Пушево, заедно
с построените в него сгради“ – собственост на
Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона
ред и приетите решения от общинския съвет.

7208

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 338
от 24 септември 2020 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Велико Търново:
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Изменя Решение № 302 от 27.08.2020 г. на
Общинския съвет – Велико Търново, като в
т. I и т. II-1 думите „за техническа инфраструктура“ се заменят с „за инженерно-техническа
инфраструктура“.
ІI. 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 свое Решение № 302 от
27.08.2020 г. (ДВ, бр. 80 от 2020 г.) Общинският
съвет – Велико Търново:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 83 870 лв., в която не е
включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен
имот с идентификатор 10447.517.119 по КККР на
гр. Велико Търново, с площ 740 кв. м, за който
е отреден УПИ Х – „за инженерно-техническа
инфраструктура“, от кв. 570 по ПУП – ПР на
гр. Велико Търново“ – собственост на Община
Велико Търново. Сделката се облага 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 8350 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: 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 на 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
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация се получава 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 25 161 лв.
Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59
SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF – до 16 ч. на деня, предхождащ
датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне 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 банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни
средства не се приемат.
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За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС) заедно с целия размер
на дължимия ДДС; срок за издължаване на остатъка от продажната цена – до 12 месеца считано
от датата на сключване на договора, на равни
вноски, 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 Търново – 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 приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
ще се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният 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 последващи 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, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

7209

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 339
от 24 септември 2020 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Велико Търново:
Изменя Решение № 303/27.08.2020 г. на Общинския съвет – Велико Търново, като в т. I и т. II-1
думите „за техническа инфраструктура“ се заменят
с „за инженерно-техническа инфраструктура“.
II. 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. 5, т. 1 от ЗДДС,
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
и свое Решение № 303 от 27.08.2020 г. (ДВ, бр. 80
от 2020 г.) Общинският съвет – Велико Търново:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 97 800 лв., в която не е
включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен
имот с идентификатор 10447.517.120 по КККР на
гр. Велико Търново, с площ 863 кв. м, за който е
отреден УПИ ХI-10 – „за инженерно-техническа
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инфраструктура“, от кв. 570 по ПУП – ПР на
гр. Велико Търново“ – собственост на Община
Велико Търново. Сделката се облага 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 9750 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: 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 договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация се получава 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 29 340 лв. Депозитът
да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне 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 банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. 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 дължимия ДДС; срок за издължаване на остатъка
от продажната цена – до 24 месеца считано от
датата на сключване на договора, на равни вноски, 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 Търново – 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.
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9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната 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 определеният 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 последващи 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, търгът се провежда в първия следващ работен ден.
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Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 340
от 24 септември 2020 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Велико Търново:
Изменя Решение № 304 от 27.08.2020 г. на Общинския съвет – Велико Търново, като в точка
I и т. II-1 се заличават думите „за техническа
инфраструктура“ и на тяхно място се поставят думите „за инженерно-техническа инфраструктура“.
II. 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. 5, т. 1 от ЗДДС,
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
и свое Решение № 304 от 27.08.2020 г. (ДВ, бр. 80
от 2020 г.) Общинският съвет – Велико Търново:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 338 400 лв., в която не е
включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен
имот с идентификатор 10447.517.129 по КККР на
гр. Велико Търново, с площ 3031 кв.м, за който е
отреден УПИ ХII-11 – „за инженерно-техническа
инфраструктура“, от кв. 570 по ПУП – ПР на
гр. Велико Търново“ – собственост на Община
Велико Търново. Сделката се облага 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 33 840 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: 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 – 15 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
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация се получава след
представяне в ОбАП на документ за извършено
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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 101 520 лв. Депозитът
да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне 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 банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. 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 дължимия ДДС; срок за издължаване на остатъка
от продажната цена – до 24 месеца считано от
датата на сключване на договора, на равни вноски, 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 Търново – 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 приватизационната 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 определеният 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 последващи 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, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

7211

Председател:
В. Спирдонов

ОБЩИНА ВЪРБИЦА
ЗАПОВЕД № 1973
от 25 септември 2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
от ЗМСМА, чл. 310, ал. 5, чл. 1 и чл. 311, ал. 1,
чл. 313, ал. 1, т. 3 и чл. 322, ал. 1 от ЗПУО, чл. 12,
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ал. 1 от ЗОС, чл. 60, ал. 1 от АПК в изпълнение на Решение № 9, прието с протокол № 13
от 24.09.2020 г. на Общинския съвет – Върбица,
нареждам:
1. Да се закрие Детска градина „Детелина“,
с. Конево, с административен адрес: с. Конево, община Върбица, област Шумен, ул. Мир
№ 1 – филиал на Детска градина „Детелина“,
с. Ловец, община Върбица, считано от 25.09.2020 г.
2. Отглеждането, възпитаването, социализацията и обучението на децата да се осъществява в
сградата на Детска градина „Детелина“, с. Ловец,
община Върбица, област Шумен, ул. Свобода
№ 4, като организацията на предучилищното
образование в приемащата детска градина да се
извършва съгласно раздел ІІІ, глава V от ЗПУО.
3. На пътуващите деца до Детска градина „Детелина“, с. Ловец, да се осигури общински превоз.
4. Сградният фонд на Детска градина „Детелина“ – с. Конево, прилежащите є терени,
публична общинска собственост, както и наличният инвентар да се предоставят за управление
и стопанисване на кмета на кметство с. Конево,
община Върбица.
5. Задължителната документация да се съхранява в сградите на Детска градина „Детелина“ – с.
Ловец, община Върбица, ул. Свобода № 4.
6. Трудовите правоотношения със служителите
на закритата детска градина да се уредят при условията на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
7. Финансиращ орган е община Върбица като
първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла
на Закона за публичните финанси, от чийто бюджет
се финансират дейностите в детската градина.
8. След влизане в сила на настоящата заповед
да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на закритата Детска градина „Детелина“ – с. Конево, община
Върбица – филиал на ДГ „Детелина“, с. Ловец,
община Върбица, и да се изготвят необходимите
приемно-предавателни протоколи.
Заповедта да се връчи на заинтересованите
лица за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Бейсим
Мустафа – зам.-кмет на община Върбица.

7253

Кмет:
М. Байрям

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 199
от 29 юли 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, Общинският
съвет – Кърджали, одобрява изменение на ОУП
в частта на УПИ ІІ-6442 и УПИ ІІІ-6441, кв. 179
по плана на кв. Възрожденци, гр. Кърджали, с
което се променя устройствената зона от жилищно нискоетажно застрояване (Жм) в смесена
многофункционална (Смф).

7207

Председател:
Ю. Ахмед
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27. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30.09.2020 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
52 522
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 985 719
Дълготрайни материални и
нематериални активи
128 407
Други активи
22 925
Депозит в управление „Емисионно“ 7 309 726
Всичко активи:
9 499 299
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 313 648
Други пасиви
878 087
Всичко задължения:
4 191 735
Основен капитал
20 000
Резерви
5 397 643
Неразпределена печалба
-110 079
Всичко собствен капитал:
5 307 564
Всичко пасиви:
9 499 299
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30.09.2020 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
21 252 357
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
4 141 961
Инвестиции в ценни книжа
35 388 707
Всичко активи:
60 783 025
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
19 884 338
Задължения към банки
19 256 599
Задължения към правителството
и бюджетни организации
13 004 051
Задължения към други депозанти
1 328 311
Депозит на управление „Банково“
7 309 726
Всичко пасиви:
60 783 025
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
7249
65. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал на „ТЕЦ Марица-изток 2“ – ЕАД,
Разрешение за строеж № РС-77 от 30.09.2020 г. за
обект: „Изграждане и въвеждане в експлоатация
на стоманен вертикален цилиндричен резервоар
с обем 90 m 3 за съхранение на техническа сярна
киселина с концентрация 96 % в цех ХВО“, в УПИ
I1,5,6, кв. 3 по подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на производствената
част на ТЕЦ „Марица-изток 2“, в поземлен имот
с идентификатор 37507.503.1, землище на с. Ковачево, община Раднево, област Стара Загора. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в
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14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
7257
58. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС78 от 1.10.2020 г. за строеж: „Възстановяване на
проектните параметри в гара Сеново, от км 46+570
до км 48+070, с дължина 1500 м по 9-а жп линия“, с местонахождение в зоната на отчуждение
(сервитута) на железопътната инфраструктура в
района на гара Сеново по 9-а главна жп линия
„Русе – Каспичан“ на територията на община
Ветово, област Русе. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
7258
91. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с 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 – председател на Окръжния съд – Плевен – свободна
длъжност.
1.2. Административен ръководител – председател на Административния съд – Хасково – изтичащ мандат.
1.3. Административен ръководител – председател на Районния съд – Габрово – изтичащ мандат.
1.4. Административен ръководител – председател на Районния съд – Гълъбово – изтичащ мандат.
1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – Костинброд – изтичащ мандат.
1.6. Административен ръководител – председател на Районния съд – Своге – изтичащ мандат.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен
вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за
назначаване на административен ръководител
на съответния орган на съдебната власт, като
приемът на документи може да се осъществява
и по пощата. Към предложението се прилагат:
подробна автобиография, 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 състоянието 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,
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Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието 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.
7266
18. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 във връзка с
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим
имот изх. № С200003-091-0000422/10.09.2020 г.
възлага на Силвия Петкова Стоянова, адрес: София, ж.к. Младост 1, бл. 37А, вх. 1, ет. 4, ап. 13,
недвижим имот, придобит по силата на нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 8,
том III, рег. № 15731, дело № 346 от 2009 г., вписан
в Службата по вписванията – София, във вх. рег.
№ 19569 от 20.05.2009 г., акт № 167, том LIV, дело
№ 1200/2009 г., издаден от Иван Дахтеров – нотариус с район на действие Р С София, вписан в
регистъра на Нотариалната камара под № 039, а
именно: офис № 3, описание по нотариален акт,
намиращ се в София, район „Слатина“, ж.к. Гео
Милев, с административен адрес: ул. Едисон № 9
(стар адрес ул. Едисон № 5 – 11), на партерен
етаж, със застроена площ 89,27 кв. м, състоящ се
от: антре, четири помещения и санитарен възел,
при съседи: от две страни двор, офис № 2, гараж
№ 6, гараж № 7 и стълбищна клетка, заедно със
съответните идеални части от общите части на
сградата и толкова идеални части от правото на
строеж върху дворното място, цялото с площ
2662 кв. м, съставляващо урегулиран поземлен
имот IX-920, 921, 922, 924, 925, 926, в квартал № 26
по плана на гр. София, местност Гео Милев – Подуяне – Редута, при съседи: ул. Едисон, парк „Гео
Милев“, УПИ XIV-927, описание по скица (схема):
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.702.2030.1.35 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-138 от 24.07.2017 г. на изпълнителния
директор на АГКК, адрес на имота: София, п.к.
1000, ул. Едисон № 9, ет. 1, обект 3, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 68134.702.2030,
предназначение на самостоятелния обект: за офис,
брой нива на обекта: 1, посочена в документа
площ: няма данни, съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 68134.702.2030.1.36,
6 813 4.70 2 .2 03 0.1.47, 6 813 4.70 2 .2 03 0.1.4 8 , под
обекта: няма, над обекта: 68134.702.2030.1.14,
68134.702.2030.1.1, 68134.702.2030.1.2.
7274
51. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по: област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание
в детската градина и училище) – един; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
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професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по… (Методика на обучението по
технологии и предприемачество в начален етап
на образованието) – един; доцент по: област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия с
инструментални методи) – един; област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника (Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление) – един. Всички
конкурси са със срок за подаване на документи
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректорска канцелария
на ШУ, гр. Шумен, ул. Университетска № 115,
корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 054/830
495, вътр. 321, GSM: 0899 901943.
7275
61. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план на обект: „Уличен
водопровод за СВО“ за УПИ 9.465, за преработка и пакетиране – консервиране и стерилизация
на СС продукция, ПИ 00702.9.465 по КК на
гр. Асеновград. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7290
61а. – Община Асеновг ра д на основа ние
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 349
от 26.08.2020 г. на Общинския съвет – Асеновград,
е одобрен ПУП – парцеларен план за обект:
„Трасе на водопровод за технологични нужди от
сондаж в ПИ 99088.15.3 по кадастралната карта
на гр. Асеновград, кв. Долни Воден, до поземлен
имот КИ 00702.505.3 по кадастралната карта на
гр. Асеновград, община Асеновград“, съгласно
нанесените линии със син цвят, сервитути и котировки с червен цвят на приложения проект. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може
да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград.
7291
33. – Община Доспат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 154 от 28.09.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Доспат, е одобрен подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на план за регулация
(ИПР) и план на застрояване (ПЗ) за кв. 63
по КККР на гр. Доспат. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Смолян.
7318
54. – Община Дряново на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 200 от протокол № 18 от
25.08.2020 г. на ОбС – гр. Дряново, се одобрява
проект за ПУП – ПП за довеждащата инфраструк-
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тура – за подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ 23947.47.117, местност
Манга, по КК на гр. Дряново за изграждане на
обект за „Жилищно строителство“. Трасето на
водопровода преминава през поземлени имоти – ПОС, като започва от съществуващ водопровод ПЕ ∅ – 63 мм, намиращ се в ПИ 23947.501.9660
с НТП – второстепенна улица – ПОС, продължава по ПИ 23947.45.126, с НТП – път ІІІ-609 ДС,
ПИ 23947.46.126, с НТП – път ІІІ-609 ДС, ПИ
23947.47.26, с НТП – път ІІІ-609 ДС, ПИ 23947.39.59,
с НТП – полски път – ПОС, и завършва в имота
на собственика. Дължината на трасето е 872,05 м
и сервитутна площ, равна на диаметъра, увеличен
с 0,6 м, така както е показано в текстовата и графичната част на проекта. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Дряново пред Административния съд – Габрово.
7312
55. – Община Дряново на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 201 от протокол № 18 от
25.08.2020 г. на ОбС – гр. Дряново, се одобрява
проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за изменение на
уличната и дворищната регулация за кв. 1 и 52
по плана на с. Царева ливада и се предлагат
следните изменения: заличава се улица с о.т.
16 – 18 – 23 и улица с о.т. 21 – 20 – 19 – 18, кв. 1
се заличава, а кв. 52 остава, образуват се нови
УПИ – УПИ I и УПИ II от кв. 52, като между
двата УПИ се проектира пешеходна алея, УПИ
III-837 от кв. 52 се отрежда за ПИ 837 и УПИ
IV-838 от кв. 52 се отрежда за ПИ 838, а за останалите поземлени имоти се образува УПИ V
от кв. 52. За УПИ III-837 и IV-838 от кв. 52 се
предвижда застрояване с височина до 10 м по
ограничителни и задължителни линии със съответните показатели за плътност и интензивност
на застрояване в имотите. Така описаните изменения са показани в текстовата и графичната част
на проекта. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Дряново пред Административния
съд – Габрово.
7313
56. – Община Дряново на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 199 от протокол № 18 от
25.08.2020 г. на ОбС – гр. Дряново, се одобрява
проект за ЧПУП – ПУР за ПИ с идентификатор
20660.501.105, НТП – за второстепенна улица, в
урбанизираната територия по КК на с. Денчевци.
С проекта за ЧПУП – ПУР се проектира нова
улица с нови о. т. 1 – 2 – 3, за която се образува
нов ПИ с проектен идентификатор 20660.501.120
по КК на с. Денчевци, който е част от ПИ с
идентификатор 20660.501.105 по КК на селото.
Новопроектираната улица е задънена, осигурява
достъп до ПИ с идентификатор 20660.501.71 и е с
ширина 4 м, като завършва накрая с уширение,
осигуряващо обръщането на автомобилите в
обратна посока, така както е показано в текстовата и графичната част на проекта. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
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„Държавен вестник“ чрез Община Дряново пред
Административния съд – Габрово.
7311
23. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен
за съгласуване проект за ПУП – ПРЗ (подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на поземлени имоти: ПИ с идентификатор 24668.13.40,
ПИ с идентификатор 24668.1.229 и ПИ с идентификатор 24668.1.240, местност Край Искъра
в землището на с. Дърманци за „Разширяване
границите на урбанизирани имоти ПИ 24668.1.46
и ПИ 24668.1.44 – предприятие за обработка на
скални материали“. Проектите с пълна текстова
и графична част на ПУП – ПРЗ са на разположение за разглеждане и обществен достъп в стая
№ 105, ет. 1 в сградата на Община Мездра, с
административен адрес: гр. Мездра, пл. Христо
Ботев № 27, всеки работен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до кмета на
общината в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
7292
1. – Община Плевен на основание чл. 25, ал. 4
от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС
е издадена Заповед за отчуждаване № РД-12-342
от 31.08.2020 г., изменена със Заповед № РД-12344 от 2.09.2020 г. на кмета на община Плевен,
за изграждане на част от ул. Ген. Гурко от ОК
337а до ОК 527 по плана на гр. Плевен съгласно
влязъл в сила подробен устройствен план – план
за застрояване и регулация (ПУП – ПРЗ), одобрен
със Заповед № РД-12-2009 от 2008 г. на кмета на
община Плевен, с площ 30 кв. м от поземлен
имот с идентификатор 56722.662.262 по КККР на
гр. Плевен, представляващ съсобственост между
общината и физически лица. Съсобственичката
Хризан тема Иванова Паш у нкова-Николова,
притежаваща 1/16 ид. част от отчуждената, е
обезщетена за сумата от 135,00 лв., като не е
намерена на настоящ и постоянен адрес.
7299
15. – Община гр. Поморие, област Бургас, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 264 от 3.09.2020г. на
Общинския съвет – Поморие, е одобрен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ:
ХХV, ХХVI, ХХVIII и ХХХ, в кв. 7; УПИ: ХVII
и ХVIII, в кв. 8 по регулационния план на с. Каменар, разположени в поземлен имот 35691.3.201
по КК на с. Каменар, община Поморие, състоящ
се в обособяване на УПИ: ХХV – за жилищни
сгради, ХХVI – за жилищни сгради, ХХVIII – за
техническа инфраструктура, и ХХХ – за жилищни
сгради, в кв. 7; УПИ: ХVII – за КОО, и ХVIII – за
жилищни сгради, в кв. 8; УПИ: ХХVII – за жилищни сгради, ХХVIII – за жилищни сгради, и
ХХIХ – за жилищни сгради, в кв. 9; УПИ: I – за
жилищни сгради, и II – за жилищни сгради,
в нов кв. 31; УПИ: I – за жилищни сгради, и
II – за жилищни сгради, в нов кв. 32; УПИ: I – за
жилищни сгради, и II – за жилищни сгради, в
нов кв. 36. Застрояване в новообразуваните УПИ
ще се допуска при спазване на градоустройствени
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показатели за „Жм“ зона: плътност на застрояване – 60 %, коефициент на интензивност – 1,2, кота
корниз – до 10 м (до 3 ет.), минимална озеленена
площ – 40 %, и предвидено паркиране в имотите,
с графичната част на проекта – неразделна част
от това решение. На основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Поморие пред Административния
съд – Бургас.
7297
16. – Община гр. Поморие, област Бургас, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 259 от 3.09.2020 г.
на Общ инск и я съвет – Поморие, е одобрен
ПУП – парцеларен план за обект: „Улична гравитачна БФК от ПИ 00833.6.107 в м. Бабата до КПС
в ПИ 00833.5.178 в м. Пречиствателната, землище
гр. Ахелой, община Поморие“, преминаващо през
ПИ 00833.6.394 – полски път (общинска публична
собственост), 00833.5.404 – полски път (общинска
публична собственост), и 00833.5.178 – пасище
(общинска собственост), с графична част на
проекта – неразделна част от това решение. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Поморие
пред Административния съд – Бургас.
7298
17. – Община гр. Поморие, област Бургас,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване за
ПИ 69746.2.53 по КККР на с. Страцин, местност Старо село, община Поморие“, и сервитут,
преминаващи през ПИ 69746.4.104 (полски път,
общинска публична собственост), с дължина на
целия кабел около 128,30 м, само в земеделска
територия – 54,70 м, площ с ограничение – 0,117
дка. Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7306
3. – Областният управител на област Смолян
на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство
на територията съобщава на заинтересованите
лица, че е одобрен технически инвестиционен
проект и е издадено Разрешение за строеж
№ 35 от 28.09.2020 г. от областния управител
на област Смолян, за обект „Основен ремонт
на горски автомобилен път „Бучовица“, намиращ се на територията на ТП „ДГС Златоград“:
Участък 1 с местонахождение ПИ с идентификатори 46045.2.570, 46045.2.575 и 46045.3.615,
гр. Мадан, община Мадан, област Смолян, и
Участък 2 с местонахождение ПИ с идентификатор 27588.1.602, с. Ерма река, община Златоград,
област Смолян“, попадащ на територията на две
общини – община Мадан и община Златоград,
област Смолян, с части – „Геодезия“, „Пътна“,
„Пожарна безопасност“, „ПБЗ“, „Отводняване“,
„План за управление на отпадъците“ и „Обща
обяснителна записка“. Проектът и разрешението
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за строеж могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в деловодството на Областна
администрация – Смолян, и обжалвани пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7294
483. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – ПП за трасе на оптичен кабел
на „Диана кабел ТВ“ – ООД, от с. Асеново до
с. Каравелово. Трасето на оптичния кабел преминава в землището на с. Асеново през следните
имоти: ПИ с идентификатор 00758.32.86 и ПИ
с идентификатор 00758.35.198 – с НТП полски
пътища, публична общинска собственост. В землището на с. Сламино трасето преминава през
ПИ с идентификатори 67177.25.58, 67177.25.47,
67177.25.59, 67177.8.54, 67177.9.113, 67177.10.97,
67177.15.143, 67177.15.142 и 67177.14.102 – с НТП
полски пътища, публична общинска собственост.
В землището на с. Каравелово трасето преминава през ПИ с идентификатор 36200.21.79 и ПИ с
идентификатор 36200.21.82 – с НТП полски пътища, публична общинска собственост. Дължината
на трасето е 7915,60 м от които 1776,60 м са в
землището на с. Асеново, 5149,20 м – в землището на с. Сламино, и 989,80 м – в землището
на с. Каравелово. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
7293
27. – Община с. Ситово, област Силистра,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че на основание Решение № 69
от 31.08.2020 г. на Общинския съвет – с. Ситово,
е одобрен ПУП – парцеларен план за външно
ел. захранване с подземен кабел НН до 1 kV на
ПИ 05757.21.329 за животновъдна ферма по КК и
КР на с. Босна, община Ситово, с обхват: от ПИ
05757.26.301 през ПИ 05757.26.330, ПИ 05757.26.34
(общински път), ПИ 05757.26.310, ПИ 05757.26.324
(общински път) до ПИ 05757.21.329 по КККР на
с. Босна, община Ситово. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Ситово до Административния съд – Силистра.
7305

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от „Бългериън Уайт Шелс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление: Пловдив, р-н
„Северен“, ул. Сливница № 6А, ет. 6, офис 12, на
заповед № РД09-397 от 11.05.2020 г. на министъра
на земеделието, храните и горите за забрана на
улов на бяла пясъчна мида, по което е образувано адм. д. № 8401/2020 г. по описа на Върховния
административен съд, пето отделение.
7270
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
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че е постъпила жалба от Едуард Милчев Драганов
от гр. Видин, с която се оспорва раздел втори
„Режим на платено паркиране на ППС“, раздел 2.1
„Режим на кратковременно платено паркиране в
синя зона“ от глава IV „Паркиране“ на Наредбата
за организация на движението на територията
на община Видин, приета с Решение № 103 от
29.07.2019 г. на Общинския съвет – Видин, по
която е образувано адм. дело № 234/2020 г. по
описа на Административния съд – Видин, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 10.11.2020 г. от 10 ч.
7308
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по оспорване на областния управител на
Софийска област, София, бул. Витоша № 6, срещу
Решение № 176 по протокол № 9 от 30.07.2020 г.
на Общинския съвет – Ботевград, е образувано
адм. дело № 921/2020 г., насрочено в открито
съдебно заседание на 2.12.2020 г. от 10 ч.
7314
Бургаският районен съд, XXXVIII граждански
състав, призовава Надежда Степанова Ермолаева, без регистриран постоянен и настоящ адрес
в Република България, в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да се яви
в канцеларията на съда, гражданско отделение,
Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 3, Съдебна
палата, за да получи препис от исковата молба,
подадена от „Акритос ТТ“ – ООД, ЕИК 147139164,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Сливница № 2А, ет. 4, действащо за Етажна
собственост с адрес гр. Бургас, к-с Меден рудник,
бл. 258, вх. В, искове по ЗУЕС, по която е образувано гр. д. № 2366/2020 г. по описа на БРС, по
което тя е ответница. В случай че ответницата не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще є назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7251
Великотърновският районен съд уведомява
Вики Мохан Мехра, роден на 7.05.1984 г., гражданин на Република Гърция, с неизвестен адрес
и без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България, че има качеството на ответник по гр. д. № 1870/2020 г. по описа на Районния
съд – Велико Търново, образувано по предявен
от Веселина Георгиева Йорданова иск с правно
основание чл. 49 от СК, като съдът му указва, че
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на
Районния съд – Велико Търново, за връчване на
съобщение по чл. 131 от ГПК ведно с препис от
исковата молба и приложенията към нея.
7252
Районният съд – Видин, гражданска колегия,
VІІ състав, призовава Баръш Дениз, гражданин
на Република Турция, роден на 17.05.1975 г., ЕГН
в Република Турция 12452655202 – ответник по
гр. д. № 3148/2019 г. по описа на съда, образувано
по иск с правно основание чл. 127а, ал. 2 от СК
във връзка чл. 45 и чл. 76, т. 9 от ЗБЛД, предявен
от Анелия Стойчева Ненчева, ЕГН 6805101713,
в двуседмичен срок считано от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в гражданското
деловодството на Районния съд – Видин, пл.
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Бдинци № 1, Съдебна палата, ет. 2, за да посочи
съдебен адрес и да получи исковата молба и приложенията към нея. В противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7262
Софийският районен съд призовава в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
Алберт Пиеро Чумбу, с неизвестен адрес в България, да се яви в канцеларията на Софийския
районен съд, ІІІ гражданско отделение, 158 състав,
София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи
препис от искова молба и приложенията, подадена
от Диана Иванова Чумбу, с правно основание
чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс.
7271
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 76
от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. дело
№ 1885/2020 г. по описа на съда по постъпила
на 27.07.2020 г. искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с правно
основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане
в полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 119 847,93 лв.:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Манчо Колев Колев с цена
на иска в размер 5000 лв.:
125 дяла, всеки на стойност по 2 лв. в общ
размер на 250 лв., представляващ 25 % от капитала на „Светлана – 76“ – ЕООД, ЕИК 202019930.
Сумата в размер 4750 лв., представляваща предоставени от Манчо Колев допълнителни вноски
на търговското дружество „Светлана – 76“ – ООД,
ЕИК 202019930, които впоследствие са му върнати.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Светлана Пенева Колева
с цена на иска в размер 9500 лв.:
Сумата в размер 9500 лв., представляваща
предоставени допълнителни вноски на търговското дружество „Светлана – 76“ – ООД, ЕИК
202019930.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Манчо Колев Колев и Светлана
Пенева Колева с цена на иска в размер 81 234 лв.:
Дворно място с площ 212 кв. м, съставляващо имот № 1550, който имот ведно с поземлен
имот № 1551 образуват УПИ № VI-1550, 1551 в
квартал № 53 по плана на гр. Карнобат, заедно
с изградената в него: 1. полумасивна едноетажна
жилищна сграда със застроена площ 36 кв. м,
построена в имот № 1550, както и изградените
до етап „груб строеж“; 2. масивна двуетажна
жилищна сграда със застроена площ от 80 кв. м
и разгъната застроена площ 174,40 кв. м, и 3. масивен гараж със застроена площ 19,40 кв. м,
заедно с прехвърленото с н.а. № 75/16.11.2016 г.,
том X, рег. № 6103, дело № 1002/2016 г., вписан
в СВ – Карнобат, вх. рег. № 5406/16.11.2016 г., и
учредените с н.а. № 87/12.06.2017 г., том IV, рег.
№ 2579, дело № 346/2017 г., вписан в СВ – Карнобат, вх. рег. № 1967/13.06.2017 г. права на строеж
в поземлени имоти № 1550 и 1551.
Пазарна стойност към настоящия момент:
72 000 лв.
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Лек автомобил „Мерцедес Е 320 ЦДИ“, рег.
№ А3781МР, рама № WDB2110221В003145, двигател
№ 64292040223703.
Пазарната стойност на МПС към настоящия момент, определена от вещо лице инж. Тихомир Рачев по изп. дело № 26/2020 г., по описа
на СИС при PC – Карнобат, е 6386 лв.
Лек автомобил „Опел Комбо“, рег. № А8529НА,
р а м а № W 0 L 0 XC F 0 62 3 0 2 39 55, д в и г а т е л
№ Y17DT0424522.
Пазарната стойност на МПС към настоящия момент, определена от вещо лице инж. Тихомио Рачев по изп. дело № 26/2020 г., по описа
на СИС при PC – Карнобат, е 2491 лв.
Мотопед „Пиаджо ЗИП“, рег. № А5430М, рама
№ ZAPC0600000124118, двигател № С062М17434.
Пазарната стойност на МПС към настоящия момент, определена от вещо лице инж. Тихомир Рачев по изп. дело № 26/2020 г., по описа
на СИС при PC – Карнобат, е 357 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Манчо Колев Колев
и Светлана Пенева Колева с цена на иска в размер
1700 лв.:
Сумата в размер 1700 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка
„Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № А4159МХ,
рама № WVWZZZ1GZLB064467.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Манчо Колев Колев
с цена на иска в размер 18 305,12 лв.:
Су мата в размер 7561,73 лв., представл яваща стойност та на погасителни вноски по
кредит по банкова сметка в левове с IBA N
BG43UBBS800231039780120 в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Манчо Колев Колев.
Сумата в размер 602,93 лв., представляваща
стойността на погасителни вноски по кредитна
карта в „Обединена българска банка“ – АД, с
титуляр Манчо Колев Колев.
Сумата в размер 4541,91 лв., представляваща
стойността на погасителни вноски по кредитна
карта в „Обединена българска банка“ – АД, с
титуляр Манчо Колев Колев.
Сумата в размер 833,60 лв., представляваща
стойността на погасителни вноски по кредит,
от „УниКредит Кънсюмър Файненсиг“ – ЕАД,
отпуснат на Манчо Колев Колев.
Сумата в размер 2464,95 лв., представляваща стойността на вноски по банкова сметка с
IBAN BG66UNCR76301060449321 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Манчо Колев.
Сумата в размер 2300 лв., представляваща
стойността на получени суми чрез системата
Western union от Манчо Колев Колев.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Светлана Пенева
Колева с цена на иска в размер 4108,81 лв.:
Сумата в размер 2928,81 лв., представляваща
стойността на погасителни вноски по кредитна
карта в лв. с IBAN BG46CECB97901030296301 в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Светлана Пенева Колева.
Сумата в размер 1180 лв., представляваща
стойността на внесени средства от трети лица по
банкова сметка с IBAN BG06UNCR76301077788181
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в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Светлана
Пенева Колева.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 13.01.2021 г. от 10 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото обявление третите
заинтересовани лица, които заявяват самостоятелни права върху имуществото, предмет на
делото, могат да встъпят в процеса, като предявят иск пред Бургаския окръжен съд като първа
инстанция по настоящото дело.
7310
Видинският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр.д. № С-3/2020 г. по
описа на ВОС по мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество,
София, против Ромелия Недкова К ирилова,
ЕГН 6310151710, с постоянен адрес в София, ж.к.
Стрелбище № 114, вх. Б, ет. 2, ап. 10, Даниел
Яков Кирилов, ЕГН 6709207166, с постоянен
адрес във Видин, ул. Разлог № 29А, и „Агро Дар
2012“ – ООД, ЕИК 202344297, със седалище и
адрес на управление – София, район „Триадица“,
ул. Тулча № 41, ателие 1, и с управители Ромелия
Недкова Кирилова и Даниел Яков Кирилов, с
цена на иска 4 125 398,84 лв. и същото е насрочено за първо открито заседание на 4.12.2020 г.
от 11 ч., като се иска на основание чл. 153, ал. 2
във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ (ДВ,
бр. 1 от 2019 г.) отнемане в полза на държавата
на имущество, придобито от престъпна дейност,
както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ромелия
Недкова Кирилова, ЕГН 6310151710, с цена на иска
3 638 883,10 лв.:
– сумата в размер 2500 лв., получена от продажбата на 25 дружествени дяла от капитала на
„Агро Дар 7“ – ЕООД, ЕИК 131391822;
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
стойността на 25 дружествени дяла, представляващи 50 % от капитала на „Ромели Фешън“ – ООД,
ЕИК 204762270;
– сумата в размер 140 000 лв., представляваща
върнат през 2011 г. заем;
– сумата в размер 19 000 лв., представляваща вноска от трето лице през 2018 г. по сметка
IBAN BG81 STSA 9300 0025 2141 70, открита в
„Банка ДСК“;
– сумата в размер 20 лв., представляваща
вноска от титуляря през 2014 г. по сметка IBAN
BG23 BGUS 9160 1003 2451 00, открита в „Българо-американска кредитна банка“;
– сумата в размер 318 614,74 лв., представляваща вноски на каса и послужили за погасяване
на заем, предоставен от „Карела строй“ – АД,
по сметка IBAN BG23 BGUS 9160 1003 2451
00, открита в „Българо-американска кредитна
банка“ – АД;
– сумата в размер 1628,60 лв., представляваща
вноска от титуляря през 2014 г. по сметка IBAN
BG56 ТВIB 9310 10D7 2252 00, открита в „Ти Би
Ай Банк“ – АД;
– сумата в размер 4059,32 лв., представляваща
получени парични средства от трети лица през
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2014 г. и 2015 г. по сметка IBAN BG56 ТВIB 9310
10D7 2252 00, открита в „Ти Би Ай Банк“ – АД;
– сумата в размер 20 760,26 лв., представляваща вноски от титуляря през 2010 г., 2011 г. и
2014 г. по сметка IBAN BG38 FINV 9150 10BG
N03Q F0, открита в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
– сумата в размер 4820 лв., представляваща
получени парични средства от трети лица от
2011 г. до 2014 г. по сметка IBAN BG38 FINV
9150 10BG N03Q F0, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 6133 лв., представляваща
вноски от титуляря през 2010 г., 2011 г. и 2014 г.
по сметка IBAN BG39 FINV 9150 10BG N0HF 3V,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 3090 лв., представляваща
получени парични средства от трети лица от
2010 г. до 2015 г. по сметка IBAN BG39 FINV
9150 10BG N0HF 3V, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 18 997,18 лв., представляваща вноски от титуляря през 2010 г., 2011 г. и
2014 г. по сметка IBAN BG45 FINV 9150 1000 0709
65, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 12 760 лв., представляваща
получени парични средства от трети лица от
2011 г. до 2015 г. по сметка IBAN BG45 FINV
9150 1000 0709 65, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 3 084 000 лв., представляваща вноски по сметка на „Агрия-2012“ – ЕООД,
ЕИК 200353162, от „Холидей Вила“ – ЕООД, ЕИК
204525664, по сметка № IBAN BG39 BGUS 9160
1005 6217 00, открита в „Българо-американска
кредитна банка“ – АД.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ромелия Недкова Кирилова, ЕГН 6310151710, с цена на иска 50 100 лв.:
– сумата в размер 50 000 лв., представляваща номиналната стойност на 500 броя акции,
представляващи 100% от капитала на „Агри
лоджистик“ – ЕАД, ЕИК 202211418;
– сумата в размер 100 лв., представляваща
стойността на 100 дружествени дяла от капитала
на „Агрия-2012“ – ЕООД, ЕИК 202334075.
На основание чл. 144 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Даниел Яков Кирилов, ЕГН
6709207166, с цена на иска 2500 лв.:
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
стойността на 25 дружествени дяла, представляващи 50 % от капитала на „Агроклас 7“ – ЕООД,
ЕИК 200447715.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Даниел Яков Кирилов, ЕГН 6709207166, с цена на иска 413 639,34 лв.:
– сумата в размер 100 лв., получена от продажбата на 100 дружествени дяла от капитала
на „Агроник 2012“ – ЕООД, ЕИК 202344258;
– сумата в размер 318 614,74 лв., представляваща вноски на каса и послужили за погасяване
на заем, предоставен от „Карела строй“ – АД,
сметка IBAN BG39 BGUS 9160 1003 2452 00, открита в „Юробанк БЪЛГАРИЯ“ – АД;
– сумата в размер 13 525 лв., представляваща
вноски от титуляря през 2010 г., 2011 г. и 2014 г.
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по сметка IBAN BG13 СЕСВ 9790 1063 8361 00,
открита в „Централна кооперативна банка“ – АД;
– сумата в размер 6052,60 лв., представляваща
получени парични средства от трети лица от
2010 г. до 2015 г. по сметка IBAN BG13 СЕСВ
9790 1063 8361 00, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД;
– сумата в размер 10 лв., представляваща
вноска от титуляря през 2011 г. по сметка IBAN
BG82 FINV 9150 10BG N03N JS, открита в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 50 000 лв., представляваща получени парични средства от трето лице
през 2014 г. по сметка IBAN BG82 FINV 9150
10BG N03N JS, открита в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
– сумата в размер 4683 лв., представляваща
вноски от титуляря през 2010 г., 2011 г. и 2014 г.
по сметка IBAN BG83 FINV 9150 10BG N0HL 3T,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 3050 лв., представляваща
получени парични средства от трето лице от
2010 г. до 2015 г. по сметка IBAN BG83 FINV
9150 10BG N0HL 3T, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 9924 лв., представляваща
вноски от титуляря през 2010 г., 2011 г. и 2014 г.
по сметка IBAN BG91 FINV 9150 1000 0711 07,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 7680 лв., представляваща
получени парични средства от трето лице от
2010 г. до 2015 г. по сметка IBAN BG91 FINV
9150 1000 0711 07, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Даниел Яков Кирилов,
ЕГН 6709207166, с цена на иска 2595 лв.:
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
стойността на 50 дружествени дяла, представляващи 50 % от капитала на „Дади-67“ – ЕООД,
ЕИК 200239931;
– сумата в размер 95 лв., представляваща стойността на 95 дружествени дяла, представляващи
95% от капитала на „ДАС сигурност“ – ООД,
ЕИК 203023860.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ромелия Недкова Кирилова, ЕГН 6310151710, и Даниел Яков Кирилов, ЕГН
6709207166, с цена на иска 3000 лв.:
Недвижим имот – залесена територия с площ
2000 дка, намираща се в землището на с. Гара
Орешец, ЕК АТТЕ 14489, община Димово, в местността Глечковец, отдел/подотдел 212/в – широколистна гора, съставляваща имот № 500006,
при граници и съседи: № 500007 – залесена
територия на наследник на Кирил Тодоров Вацкин, имот № 000124 – язовир, Община Димово,
имот № 000142 – вътрешна река на ОПФ, и имот
№ 000127 – пасище, мера на Община Димово,
придобит в режим на СИО с нотариален акт за
покупко-продажба № 65, том VI, рег. № 3570,
дело № 972 от 15.12.2011 г., вписан в Службата
по вписванията – Белоградчик, с акт № 121,
т. 7, вх. рег. № 3002/2011 г., дело № 1048/2011 г.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е в размер 3000 лв.
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На основание чл. 151 във връзка с чл. 145,
ал. 2 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Агро Дар
2012“ – ООД, ЕИК 202344297, с цена на иска
14 681,40 лв.:
– сумата в размер 9570 лв., получена от продажбата на недвижими имоти през 2015 г.;
– сумата в размер 5111,40 лв., получена от
продажбата на недвижими имоти през 2016 г.
Указва на т ретите заинтересовани лица,
претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в настоящия
процес, че могат да встъпят в делото, като
предявят своите претенции пред Видинския
окръжен съд не по-късно от 2 месеца от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7321
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд
е образувано гр. д. № 112/2020 г. по предявено
на 4.08.2020 г. мотивирано искане (искова молба)
от Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, София, представлявана от председателя
Сотир Стефанов Цацаров, за отнемане в полза на
държавата на следното имущество на стойност
371 450 лв. от Славчо Георгиев Славчев, ЕГН
8007183227, с постоянен адрес: Лом, ул. Голинци
№ 3, и настоящ адрес: София, район 03, Възраждане, бул. Константин Величков № 141:
1. От Славчо Георгиев Славчев, ЕГН 8007183227,
с постоянен адрес: Лом, ул. Голинци № 3, и
настоящ адрес: София, район 03, Възраждане,
бул. Константин Величков № 141, сумата в общ
размер 301 450 лв.:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 от ЗПКОНПИ от Славчо Георгиев Славчев,
ЕГН 8007183227:
– Сума в общ размер 10 050 лв., представляваща равностойността на наличните дружествени
дялове, подлежаща на отнемане на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 от ЗПКОНПИ от Славчо Георгиев Славчев,
ЕГН 8007183227:
– Сумата в общ размер 5000 лв., представляваща паричната равностойност на придобитите
през 2011 г. дружествени дялове, подлежаща на
отнемане на основание чл. 151, във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 от ЗПКОНПИ от Славчо Георгиев Славчев,
ЕГН 8007183227:
– Сумата 109 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено движимо имущество – МПС, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 151 във връзка
с чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Славчо Георгиев Славчев,
ЕГН 8007183227:
– Сумата 177 400 лв., представляваща пазарната стойност на наличното движимо имущество,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
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на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ, както следва:
– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № М8682ВС, рама № W0L0TGF35X8054185,
цвят тъмносин металик, дата на първоначална
регистрация 28.01.1999 г., собственост на Славчо
Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
Пазарна стойност към настоящия момент
1000 лв.
– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. № М8683ВС, рама № W0L0TGF7512028538,
двигател № 17314008, цвят червен, дата на първоначална регистрация 29.09.2000 г., собственост
на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
Пазарна стойност към настоящия момент
1500 лв.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, рег. № М8705ВС, рама
№ WVWZZZ3AZRE096180, двигател № АНU235486,
цвят тъмносин металик, дата на първоначална
регистрация 27.01.1994 г., собственост на Славчо
Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Виваро“, рег. № М8953ВС, рама № W0LJ7ACA63V621582,
цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 7.05.2003 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, рег. № М9207ВС, рама
№ WVWZZZ3AZSE216556, двигател № 1Z512409,
цвят син, дата на първоначална регистрация
1.06.1995 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, рег. № М9260ВС, рама
№ WVWZZZ3BZVP097602, цвят червен, дата на
първоначална регистрация 6.03.1997 г., собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г ен“, модел „Голф“, рег. № М9312ВС, ра ма
№ WVWZZZ1HZVP109831, двигател № AHU014254,
цвят тъмносин металик, дата на първоначална
регистрация 13.09.1996 г., собственост на Славчо
Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“,
рег. № М9316ВС, рама № WOLOTGF35X8013636,
двигател № X20DTL17231748, цвят тъмносив металик, дата на първоначална регистрация 2.11.1998 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о р д “, м о д е л „ М о н д е о “, р е г. № М 9 4 0 7 В С , р а м а
№ WF05XXGBB51J84007, двигател № 1J84007,
цвят червен, дата на първоначална регистрация
2.02.2001 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Венто“, рег. № М9786ВС, рама
№ WVWZZZ1HZTW445881, двигател № AEY016335,
цвят червен, дата на първоначална регистрация
8.05.1996 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а г ен“, модел „Бора“, рег. № М0 078ВХ , ра ма
№ W V WZZZ1JZ1W16750 0, цвят сив мета лик,
дата на първоначална регистрация 19.09.2000 г.,
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собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил марка „Тойота“, модел „Рав
4“, рег. № М0285ВХ, рама № JT171SC1000051197,
двигател № 3S1820111, цвят зелен, дата на първоначална регистрация 12.01.1995 г., собственост
на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Специализиран автомобил марка „Ивеко“, модел „Дей ли“, рег. № М0286ВХ, рама
№ ZCFC355002458097, двигател № 1014462, цвят
бял, дата на първоначална регистрация 19.01.1990 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“,
рег. № М0385ВХ, рама № WF0AXXGCDAYB11193,
двигател № YВ11193, цвят сив металик, дата на
първоначална регистрация 15.03.2000 г., собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Ауди А 6“, мод е л „ А в а н т “, р е г. № М 0 61 3 В Х , р а м а
№ WAUZZZ4BZXN139570, двигател № AFB126223,
цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 14.07.1999 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Ауди А 4“, рег.
№ М0 945ВХ , ра ма № WAU Z Z Z 8DZ A015223,
двигател № 1J84007, цвят тъмносин металик,
дата на първоначална регистрация 16.09.1996 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Ксантия“, рег. № М7449ВВ, рама № VF7X14B00014B8973,
двигател № DHX10CU9P6002100, цвят бял, дата
на първоначална регистрация 14.11.1994 г., собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил марка „Ауди А.3.1.8“, рег.
№ М1137ВХ, рама № WAUZZZ8LZVA08988, цвят
оксидножълт металик, дата на първоначална
регистрация 6.05.1997 г., собственост на Славчо
Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. № М1138ВХ, рама № WOLTGF7512043290,
цвят тъмносин металик, дата на първоначална
регистрация 30.10.2000 г., собственост на Славчо
Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“,
рег. № М1578ВХ, рама № WFONXXWPDN1M41519,
двигател № 1М41459, цвят сив металик, дата на
първоначална регистрация 11.04.2001 г., собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“,
рег. № М1596ВХ, рама № WOL0JBF68X7047448,
цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 24.06.1999 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Фиат“, модел „Пунто“, рег. № М1677ВХ, рама № ZFA18800002119275,
цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 7.06.2000 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“,
рег. № М2296ВХ, рама № WF0NXXGCDNXE00183,
двигател № C9DCXE00183, цвят черен металик,
дата на първоначална регистрация 18.05.1999 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
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– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № М8423ВВ, рама № WOL000052R2591906,
двигател № C14SE02Y32792, цвят сив металик,
дата на първоначална регистрация 16.02.1994 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек а в т о мо б и л м а р к а „Ф о л к с в а г ен “,
м о д е л „ П а с а т “, р е г. № М 3 4 3 9 В В , р а м а
№ WVWZZZ3BZWE118124, двигател № AHU268933,
цвят бял, дата на първоначална регистрация
22.09.1997 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а г ен“, модел „Голф“, рег. № М3517ВХ, рама
№ WVWZZZ1JZXW049057, цвят черен, дата на първоначална регистрация 18.05.1998 г., собственост
на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“,
рег. № М3518ВХ, рама № WOL000036V1942419,
двигател № Х20DTL17051881, цвят сив металик,
дата на първоначална регистрация 17.06.1997 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Ескорт“,
рег. № М3852ВХ, рама № WF0AXXGCAAWJ84141,
двигател № WJ84141, цвят бордо металик, дата на
първоначална регистрация 6.07.1998 г., собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, рег. № М3886ВХ, рама
№ WVWZZZ3CZ6E212901, двигател № ВХЕ015376,
цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 12.05.2006 г., собственост на Славчо
Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“,
рег. № М4092ВХ, рама № W0LOJBF19W1320493,
цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 5.11.1998 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С
180“, рег. № М4130ВХ, рама № WDB2020181A049710,
двигател № 11192010029868, цвят сив металик,
дата на първоначална регистрация 3.01.1994 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, рег. № М4725ВХ, рама
№ WVWZZZ3BZXE226225, двигател № AFN630823,
цвят тъмносин, дата на първоначална регистрация 1.01.1998 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А6“,
рег. № М4924ВХ, рама № WAUZZZ4BZ1N028296,
двигател № AKN050930, цвят сив металик, дата
на първоначална регистрация 3.08.2000 г., собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил марка „Алфа Ромео 145“,
рег. № М4946ВХ, рама № ZAR93000004030562,
цвят черен, дата на първоначална регистрация
1.01.1995 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“,
рег. № М5024ВХ, рама № WAUZZZ8DZXA054769,
двигател № AHU596565, цвят черен, дата на първоначална регистрация 1.01.1998 г., собственост
на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
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– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. № М5028ВХ, рама № WOLOTGF7512192152,
двигател № Y20DTH17946837, цвя т небесносин металик, дата на първоначална регистрация
30.03.2001 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „О п е л “, м о д е л „Ф р о н т е р а“, р е г. № М 511 2 В Х , р а м а
№ SED5JMWL4RV603608, двигател № 0093568,
цвят синьо-зелен металик, дата на първоначална
регистрация 30.09.1993 г., собственост на Славчо
Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А6“,
рег. № М5447ВХ, рама № WAUZZZ4BZXN082571,
двигател № AKN008562, цвят черен металик,
дата на първоначална регистрация 1.01.1999 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“,
рег. № М5478ВХ, рама № WAUZZZ8DZSA054614,
двигател № 1Z444870, цвят червен, дата на първоначална регистрация 7.05.1995 г., собственост
на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Фиат“, модел „Улисе“, рег. № М5613ВХ, рама № ZFA17900013174238,
цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 29.07.2004 г. собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о р д “, м о д е л „ М о н д е о “, р е г. № М 5 7 1 9 В Х , р а м а
№ WFONXXGBBNYA44514, двигател № YА44514,
цвят тъмнозелен, дата на първоначална регистрация 19.07.2000 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Ле к а в т о м о б и л м а р к а „ Ш ко д а“, м о д е л „О к т а в и я “, р е г. № М 5 7 6 2 В Х , р а м а
№ TMBZZZ1U5W2050215, двигател № AGR169032,
цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 12.11.1997 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о р д “, м о д е л „Т р а н з и т “, р е г. № М 5 7 7 2 В Х , р а м а
№ W F 0PX XGBF PYS 0 0573,
двигател
№ D3FAYS00573, цвят бял, дата на първоначална
регистрация 8.03.2001 г., собственост на Славчо
Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „525 ТДС“,
рег. № М5856ВХ, рама № WBADF710X0BS29763,
двигател № 28168663256Т1, цвят сив металик,
дата на първоначална регистрация 23.04.1997 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“,
рег. № М6069ВХ, рама № WAUZZZ4BZ1N114765,
двигател № AKЕ055703, цвят сив металик, дата
на първоначална регистрация 1.01.2001 г., собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра
Б“, рег. № М6453ВХ, рама № WOLOJBF68X7092665,
двигател № X20DTH14764785, цвят сив металик,
дата на първоначална регистрация 23.09.1999 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“,
рег.  № М6454ВХ, рама № WOLOTGF75Y2308643,
двигател № X20DTH17143568, цвят сив металик,
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дата на първоначална регистрация 7.09.2000 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил марка „Рено“, модел „Сценик“, рег. № М6487ВХ, рама № VF1JA0NN521690280,
цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 4.04.2000 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „320
И“, рег. № М6495ВХ, рама № WBAC811070J852184,
двигател № 33310192206S1, цвят сив металик,
дата на първоначална регистрация 1.01.1999 г.
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Товарен автомобил марка „Форд“, мод е л „Т р а н з и т “, р е г. № М 6 5 3 4 В Х , р а м а
№ WF0LXXGBFL2B39653, двигател № 2B39653,
цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 7.03.2003 г. собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „О п е л “, м о дел „ Ас т ра Г Ц Ц“, рег. № М6588ВХ , ра ма
№ W0L0TGF48X2113261, цвят сив металик, дата
на първоначална регистрация 11.01.1999 г., собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, рег. № М6671ВХ, рама
№ WVWZZZ3BZWE060957, двигател № AFN606897,
цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 1.01.1997 г. собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра
Б“, рег. № М6765ВХ, рама № WOLOJBF35X1135694,
двигател № X20DTH17410577, цвят сив металик,
дата на първоначална регистрация 24.06.1999 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Венто“, рег. № М6890ВХ, рама
№ WVWZZZ1HZTW163494, двигател № AЕY012440,
цвят зелен металик, дата на първоначална регистрация 22.02.1996 г., собственост на Славчо
Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о р д “, м о д е л „ М о н д е о “, р е г. № М 7 0 1 2 В Х , р а м а
№ W F 0 5 X XGBB 51 R 0 0 9 89,
двигател
№ D6ВА1R00989, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 21.06.2001 г., собственост
на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“,
рег. № М7098ВХ, рама № WF0NXXGCDNYK08772,
двигател № С9DAYK08772, цвят сив металик,
дата на първоначална регистрация 28.09.2000 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 4“,
рег. № М7166ВХ, рама № WAUZZZ8DZTA092895,
двигател № 1Z631727, цвят сив металик, дата на
първоначална регистрация 10.11.1995 г., собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– То в а р е н а в т о м о б и л м а р к а „С и т р о ен“, модел „Джъмпер“, рег. № М7311ВХ, рама
№ VF7233J5215227007, цвят бял, дата на първоначална регистрация 18.01.1996 г., собственост
на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
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– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Мовано“, рег. № М7326ВХ, рама № VN1J9AED522243840,
цвят бял, дата на първоначална регистрация
19.05.2000 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“,
рег. № М7340ВХ, рама № VF0AXXGCDA1D10728,
двигател № С9DВ1D10728, цвят тъмносин, дата
на първоначална регистрация 23.02.2002 г., собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, рег. № М7359ВХ, рама
№ WVWZZZ3BZWE070416, двигател № AHU245185,
цвят тъмносин, дата на първоначална регистрация 24.07.1997 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“,
рег. № М7375ВХ, рама № WOLOJBF35X7030541,
цвят тъмносив металик дата на първоначална
регистрация 4.10.1999 г., собственост на Славчо
Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“,
рег. № М7526ВХ, рама № VFOFXXWPDFYG85282,
двигател № С9DАYЕ85282, цвят черен, дата на първоначална регистрация 27.04.2000 г., собственост
на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. № М7544ВХ, рама № WOLOTGF7532274404,
цвят тъмносин металик, дата на първоначална
регистрация 17.07.2003 г., собственост на Славчо
Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Товарен автомобил марка „Пежо“, мод е л „ Е к с п е р т “, р е г. № М 7 5 9 3 В Х , р а м а
№ VF3BYRHZB86263428, двигател № 3011584,
цвят бял, дата на първоначална регистрация
9.06.2006 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „Х5“,
рег. № М7631ВХ, рама № WBAFA71080LN26631,
двигател № 23595133306D1, цвят черен, дата на първоначална регистрация 8.10.2002 г., собственост
на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“,
рег. № М7703ВХ, рама № WF0NXXGCDNYG32704,
двигател № CDAYG32704, цвят тъмносин металик,
дата на първоначална регистрация 16.06.2000 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, рег. № М7785ВХ, рама
№ WVWZZZ3BZVP133224, двигател № AFN231168,
цвят тъмносин металик, дата на първоначална
регистрация 12.05.1997 г., собственост на Славчо
Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“,
рег. № М7809ВХ, рама № WOLOTGF35Y8089907,
двигател № Y20DTH17611245, цвят сив металик,
дата на първоначална ргистрация 27.06.2000 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 4“,
рег. № М7813ВХ, рама № WAUZZZ8DZXA325211,
двигател № AFN945339, цвят червен, дата на първоначална регистрация 15.07.1999 г., собственост
на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
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– Лек автомобил марка „Алфа Ромео“, модел
„147“, рег. № М7850ВХ, рама № ZAR93700005099453,
двигател № 182В9003524861, цвят черен, дата на
първоначална регистрация 5.06.2003 г., собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Шаран“, рег. № М7859ВХ, рама
№ WVWZZZ7MZTV023922, двигател № 1Z678005,
цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 14.03.1996 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, рег. № М7883ВX, рама
№ WVWZZZ3BZ3E177279, цвят тъмносин, дата
на първоначална регистрация 1.01.2002 г., собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о р д “, м о д е л „ Г а л а к с и “, р е г. № М 7 8 9 1 В X , р а м а
№ W F 0 GX X P S WGW T470 8 5, д ви г ат е л
№ AHU343290, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 1.01.1998 г., собственост
на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел
„Пасат“, рег. № М8158ВX, двигател № BDG014028,
цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 11.09.2003 г., рама № WVWZZZ3BZ4E079391,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил, марка „Мерцедес“, мод е л „ В и т о 10 8 Д“, р е г. № М 81 59ВX , р а м а
№ VSA63816423155666, двигател № 60194200706823,
цвят бордо, дата на първоначална регистрация
14.08.1998 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, моде л „Тра нспор т ер“, р ег. № М8171ВX , ра ма
№ W V2ZZZ70ZYH120100,цвят светлосин, дата
на първоначална регистрация 24.02.2000 г., собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“,
рег. № М8172ВX, рама № WF0NXXGCDNXL41982,
двигател № C9DCXL41982, цвят светлозелен мет а л и к , дат а на п ървонача л на р ег ис т ра ц и я
25.06.1999 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. № М8256ВX, рама № W0L0TGF7542068402,
цвят тъмносин, дата на първоначална регистрация
22.01.2004 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „406“,
рег. № М8280ВX, рама № VF38BD8BD80179035,
двигател № D8B6013510, цвят тъмносив металик,
дата на първоначална регистрация 15.07.1996 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, рег. № М8354ВX, рама
№ WVWZZZ3BXE105740, двигател № АFN178327,
цвят тъмносив металик, дата на първоначална
регистрация 26.02.1999 г., собственост на Славчо
Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус Амбиенте ТР 1.8 ТДДИ“, рег. № М8435ВX,
р а м а № W F 0 N X XG C DN YC 57911, д в и г а т е л
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№ С9DAYC57911, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 31.08.2000 г., собственост
на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о р д “, м о д е л „ Г а л а к с и “, р е г. № М 8 4 3 6 В X , р а м а
№ WF0GX XPSSGYK88956, цвят сив металик,
дата на първоначална регистрация 23.08.2000 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. № М8460ВX, рама № W0L0TGF75Y2250714,
двигател № Х 20DTL17688033, цвят т ъмнозелен металик, дата на първоначална регистрация
18.05.2000 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Пунто“, рег. № М8544ВX, рама № ZFA18800000203323,
цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 28.09.2000 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Шаран“, рег. № М8545ВX, рама
№ WVWZZZ7MZ1V051379, двигател № AUY106928,
цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 3.04.2001 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530
Д“, рег. № М8572ВX, рама № WBANC71020B138774,
двигател № 28225407306D2, цвят сив металик,
дата на първоначална регистрация 2.09.2003 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о р д “, м о д е л „ М о н д е о “, р е г. № М 8 6 2 7 В X , р а м а
№ WF0WXXGBBW1P39503, двигател № 1P39503,
цвят тъмносин металик, дата на първоначална
регистрация 23.01.2001 г., собственост на Славчо
Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“,
рег. № М8628ВX, рама № WFONXXGСDNXM27572,
двигател № C9DAXM27572, цвят сив металик,
дата на първоначална регистрация 24.11.1999 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о р д “, м о д е л „Ф о к у с “ , р е г . № М 8 6 5 6 В X , р а м а
№ WFONXXGODNXY81713, двигател № XY81713,
цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 7.07.1999 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Меган“,
рег. № М8671ВX, рама № VF1KMRG0631483302,
цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 27.10.2004 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Товарен автомобил, марка „Форд“, модел
„Транзит“, рег. № М8675ВX, рама № WF0AXX
GBFAYB16484, двигател № D4FAYV16484, цвят
бял, дата на първоначална регистрация 7.12.2000 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № М8725ВX, рама № W0L0TGF35X2231484,
двигател № X20DTL17390426, цвят тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 5.07.1999 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
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– Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А4“,
рег. № М8726ВX, рама № WAUZZZ8DZTA324222,
двигател № AFN074483, цвят сив, дата на първоначална регистрация 19.07.1996 г., собственост
на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Шаран“, рег. № М8755ВX, рама
№ WVWZZZ7MZVV014618, цвят тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 5.09.1996 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Ц5“,
рег. № М8809ВX, рама № VF7DERHZB76445029,
двигател № R H Z6014156, цвя т сив мета лик,
дата на първоначална регистрация 17.09.2003 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „406“,
рег. № 768H476, рама № VF38BLFYD80076687, цвят
сив, дата на първоначална регистрация 1.01.1996 г.,
собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН
8007183227.
– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“,
рег. № М0314ВK, рама № WFONXXGСDNYA89962,
двигател № C9DAYA89962, цвят светлосив мет а л и к , дат а на п ървонача л на р ег ис т ра ц и я
26.06.2000 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“,
рег. № М0420ВK, рама № WFONXXGСDNYС55553,
двигател № C9DAYC55553, цвят син, дата на първоначална регистрация 29.05.2000 г., собственост
на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № М0430ВК, рама № W0L0TGF35W2161552,
двигател № X20DTL175254, цвят оранжев, дата на
първоначална регистрация 4.05.1998 г., собственост на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „ Б М В “, м о д е л „ 5 2 5 Т ДС “, р е г. № М 0 4 5 2 В К , р а м а
№ WBADF71010BS34639, двигател № 256Т125578714,
цвят тъмносин металик, дата на първоначална
регистрация 14.10.1997 г., собственост на Славчо
Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г ен“, модел „Голф“, рег. № М6455ВХ , ра ма
№ WVWZZZ1HZXK044178, двигател № AAZ742748,
цвят син, дата на първоначална регистрация
24.03.1999 г., собственост на Славчо Георгиев
Славчев с ЕГН 8007183227.
– Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А4“,
рег. № М2357ВК, рама № WAUZZZ8DZTA037929,
соб. двигател № 1Z565744, цвят червен, дата на първоначална регистрация 1.09.1995 г., собственост
на Славчо Георгиев Славчев с ЕГН 8007183227.
2 . О т М а ри я Ге о рг иев а И в а нов а , Е Г Н
8505163338, с постоянен адрес: гр. Лом, ул. Петрохан № 15, и настоящ адрес: гр. Лом, ул. Голинци
№ 3, сумата в общ размер 7900 лв., формирана
като сбор от:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и 5 от ЗПКОНПИ от Мария Георгиева Иванова,
ЕГН 8505163338:
– Сумата 2600 лв., представляваща пазарната
стойност на отчуждено движимо имущество МПС,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
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основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ подлежи на отнемане в
полза на държавата от Мария Георгиева Иванова,
ЕГН 8505163338, налично движимо имущество на
обща пазарната стойност 5000 лв., както следва:
– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. № М8723ВХ, рама № Y20DTH17A73161,
двигател № Y20DTH17A73161, цвят тъмносин мет а л и к , дат а н а п ървон ач а л н а р ег ис т ра ц и я
26.10.2001 г., собственост на Мария Георгиева
Иванова с ЕГН 8505163338.
– Товарен автомобил, марка „Фиат“, модел
„Добло“, рег. № 8810ВХ, рама № ZFA22300005307096,
цвят бял, дата на първоначална регистрация
26.08.2005 г., собственост на Мария Георгиева
Иванова с ЕГН 8505163338.
– Лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Улисе“, рег. № 8827ВХ, рама № ZFA22000012166697,
цвят син металик, дата на първоначална регистрация 1.01.1996 г., собственост на Мария Георгиева
Иванова с ЕГН 8505163338.
– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“,
рег. № М8935ВХ, рама № WOLOTGF35X2152012,
двигател № Х17DTL14370200, цвят тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 1.02.1999 г.,
собственост на Мария Георгиева Иванова с ЕГН
8505163338.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 от ЗПКОНПИ от Мария Георгиева Иванова,
ЕГН 8505163338:
– Сумата 300 лв., представляваща паричната
равностойност на придобитите през м. септември
2010 г. дружествени дялове, подлежаща на отнемане на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ.
3. От „Ог и Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК
111562340, със седалище и адрес на управление:
Лом 3600, ул. Голинци № 3, сумата в общ размер
62 100 лв., формирана като сбор от:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2
и с чл. 141 от ЗПКОНПИ подлежи на отнемане в
полза на държавата от „Оги Пром и Сие“ – ЕООД,
ЕИК 111562340:
– Сумата 30 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено движимо имущество
от търговското дружество МПС, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и с чл. 141 от
ЗПКОНПИ.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ подлежи на отнемане в полза на
държавата от „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК
111562340, налично движимо имущество ППС на
обща пазарна стойност 32 100 лв., както следва:
– Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „307“,
рег. № М1339ВК, рама № VF33CRHYB82082593,
двигател № RHY10DYDR3042964, цвят зелен,
дата на първоначална регистрация 30.10.2001 г.,
собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК
111562340.
– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра
Б“, рег. № М3182ВК, рама № WOLOJBF35W1071044,
двигател № X16XEL20330044, цвят черен, дата на
първоначална регистрация 27.11.1197 г., собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.
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– Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е
200“, рег. № М0962ВК, рама № WDB2083351F147268,
двигател № 11194510055463, цвят син, дата на първоначална регистрация 16.04.2000 г., собственост
на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.
– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“,
рег. № М0938ВК, рама № WF0NXXGCDNXL44404,
двигател № C9DIXL44404, цвят светлосив металик, дата на първоначална регистрация 1.06.1999 г.,
собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК
111562340.
– Лек автомобил, марка „Джип“, модел „Чероки“, рег. № М1092ВК, рама № 1J4FJN8M4SL526123,
двигател № VM23BO1816, цвят черен, дата на първоначална регистрация 21.04.1995 г., собственост
на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, рег. № М1329ВК, рама
№ WVWZZZ3BZVE088598, двигател № AFN216321,
цвят син, дата на първоначална регистрация
2 8.0 4.1997 г., с обс т венос т на „Ог и Пром и
Сие“ – ЕООД,
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, рег. № М1349ВК, рама
№ WVWZZZ3BZHE296740, двигател № AFN742377,
цвят зелен, дата на първоначална регистрация 17.12.1998 г., собственост на „Оги Пром и
Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.
– Лек автомобил, марка „Мицубиши“, мод е л „ П а д ж е р о“, р е г. № М 8 0 4 0 В Х , р а м а
№ JMBMNV68W2J005767, двигател № 4M41DL2611,
цвят сив, дата на първоначална регистрация
13.12.2 0 02 г., с обс т венос т на „Ог и Пром и
Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.
– Лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Стило“, рег. № М1217BK, рама № ZFA19200000245711,
ц вя т си н, дата на п ървонача л на рег ис т рация 2.01.2003 г., собственост на „Оги Пром и
Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Венто“, рег. № М3496А Р, рама
№ WVWZZZ1HZNW379424, двигател № ABS195223,
цвят тъмносив металик, дата на първоначална регистрация 3.07.1992 г., собственост на „Оги Пром
и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.
– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“,
рег. № М1292BK, рама № WF0BXXGCDBYC71110,
двигател № C9DAYC71110, цвят черен, дата на първоначална регистрация 22.06.200 г., собственост
на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о р д “, м о д е л „ Г а л а к с и “, р е г. № М 2 3 4 7 В К , р а м а
№ WF0GXXPSWGWY39359, двигател № AFN55455,
цвят червен, дата на първоначална регистрация 26.03.1998 г., собственост на „Оги Пром и
Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „ЛТ 35 Д“, рег. № М1205ВК, рама
№ WV1ZZZ2DZYH028224, двигател № ANJ016962,
ц вя т бя л, дата на п ървонача л на рег ис т рация 4.01.2001 г., собственост на „Оги Пром и
Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.
– Ле к а в т о м о б и л , м а р к а „ Н и с а н “, м о д е л „ П р и м е р а“, р е г. № М 3 2 3 7 В К , р а м а
№ SJNTDAP11U0358588, двигател № CD20749709X,
цвят син, дата на първоначална регистрация
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18.0 6.1999 г., с о б с т вено с т на „Ог и Пр ом и
Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.
– Товарен автомобил, марка „Форд“, мод е л „Т р а н з и т “, р е г. № М 3 0 14 В К , р а м а
№ T W 2 L X XC P V L RU2 2 2 8 7, д в и г а т е л
№ YCCRU22287, цвят бял, дата на първоначална
регистрация 5.12.1994 г., собственост на „Оги
Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.
– Ремарке за лек а вт омоби л, марка
„Стимп“, модел „П 200“, рег. № М4628ЕЕ, рама
№ SYAP2000070001435, цвят сив, дата на първоначална регистрация 15.03.2007 г., собственост
на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 11156234.
Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на
4.02.2021 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Монтана.
Съдът у казва на заинтересованите лица,
че могат да предявят своите претенции върху
описаните суми най-късно в първото заседание
по делото, насрочено за 4.02.2021 г. от 11 ч.
7273
Окръжният съд – Пловдив, исково гражданско отделение, на основание чл. 76, ал. 1
ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е образувано гр. д.
№ 2715/2018 г., XV гр. състав, по искова молба на КПКОНПИ (с предишно наименование
КОНПИ) с вх. № 35556 от 3.12.2018 г. против
Георги Павлов Манев и Надя Милкова Манева,
с което са предявени осъдителни субективно пасивно съединени искове с правна квалификация
чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) и § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща
стойност 293 988,11 лв., както следва:
От Георги Павлов Манев и Надя Милкова Манева
на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
Сумата в размер 6900 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 034, том 1, рег. № 1244, дело № 024 от
12.02.2009 г., вписан в Службата по вписванията – Пловдив, под № 179/12.02.2009 г., том 6, дело
№ 1147/2009 г., вх. рег. № 2659, недвижим имот,
намиращ се в с. Черноземен, община Калояново,
област Пловдив.
Сумата в размер 1300 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждените с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижими имоти
№ 74, том II, рег. № 3282, нотариално дело № 261
от 12.11.2012 г., вписан в Службата по вписванията – Пловдив, под № 105/15.11.2012 г., том 78, дело
№ 14136/2012 г., дв. вх. рег. № 27998, идеални части
от недвижимия имот, а именно: 1/12 ид.ч. от 1/2
ид.ч. от дворно място, намиращо се в Пловдив,
ул. Никола Петков № 43.
Сумата в размер 10 000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждените с недвижим
имот № 102, том VI, рег. № 9983, дело № 1102 от
23.12.2008 г., вписан в Службата по вписванията – Пловдив, под № 108/23.12.2008 г., том 21, дело
№ 5235, вх. рег. № 9077, недвижими имоти – нива
в местността Орта Икин, площ 1,873 дка, трета
категория, намираща се в с. Дунавци.
Сумата в размер 55 000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
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имот № 82, том II, рег. № 4226, н. дело № 280
от 1.10.2009 г., вписан под № 188, том 64, дело
№ 11903/2009 г., вх. рег. № 23677/1.10.2009 г., недвижим имот – дворно място с площ 355 кв. м,
намиращ се в Пловдив.
Сумата в размер 35 000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения с нотариален
акт за покупко-продажба № 98, том II, рег. № 4319,
нотариално дело № 236 от 9.10.2009 г., вписан
под № 124, том 66, дело № 12203/2009 г., вх. рег.
№ 24255/9.10.2009 г., недви ж им имот – дворно място с площ 265 кв. м, намиращ се в Пловдив.
От Георги Павлов Манев на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
Сумата в размер 1150 лв., представляваща
вноска от лицето Димитър Василев Вакарелски
по банкова сметка в левове с IBAN: BG16 UBBS
7821 1060 1645 19, открита в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Георги Павлов Манев.
Сумата в размер 7050 лв., представляваща
вноски от лицето Васил Иванов Славков по банкова сметка в левове с IBAN: BG16 UBBS 7821
1060 1645 19, открита в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Георги Павлов Манев.
Сумата в размер 51 609,58 лв., представляваща
вноски на каса, в това число и погасителни по
банкова сметка в левове с IBAN: BG16 UBBS 7821
1060 1645 19, открита в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Георги Павлов Манев.
Сумата в размер 7759,61 лв., представляваща
вноски на каса, в това число и погасителни по
банкова сметка в левове с IBAN: BG09UBBS 8002
1000 5378 30, открита в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Георги Павлов Манев.
Сумата в размер 400 лв., представляваща
вноски на каса, в това число и погасителни по
банкова сметка в левове с IBAN: BG41UBBS 8002
1054 8483 30, открита в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Георги Павлов Манев.
Сумата в размер 4350 лв., представляваща
вноски на каса, в това число и погасителни по
банкова сметка в левове с IBAN: BG92UBBS 8002
1059 2991 30, открита в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Георги Павлов Манев.
Сумата в размер 6066 лв., представляваща
вноски на каса, в това число и погасителни по
банкова сметка в левове с IBAN: BG39UBBS 8002
1078 4399 30, открита в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Георги Павлов Манев.
Сумата в размер 8406,92 лв., представляваща
възстановени суми на Георги Павлов Манев от
предоставен през 2007 г. заем на Евстати Мазников в размер на 19 000 лв.
Сумата в размер 98 896 лв., представляваща
предоставен заем от Георги Павлов Манев през
2008 г. в полза на Мария Георгиева Петрова.
От Надя Милкова Манева на основание чл. 63,
ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
Сумата в размер 100 лв., представляваща номиналната стойност на 100 бр. акции от емисията
на „Корпорация за технологии и иновации“ – АД,
ЕИК 115086942, придобити на 28.07.2009 г. от Надя
Милкова Манева.
Първото съдебно заседание по делото ще
се проведе на 4.02.2021 г. от 14 ч. в Окръжния
съд – Пловдив, зала 7, Съдебна палата, бул. Шести
септември № 167.
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Всички заинтересовани лица могат да предявят
претенциите си върху процесното имущество в
срок до 29.01.2021 г.
7272
Окръжният съд – Смолян, гражданско отделение, на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ обявява,
че е образувано гр. д. № 345/2020 г. по предявен
на 28.07.2020 г. от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество иск с правно основание
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ срещу Севда Събева
Узунова, с постоянен адрес Чепеларе, ул. Никола
Чичовски № 5, за отнемане в полза на държавата
на имущество на стойност 288 169,91 лв., а именно:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Севда Събева Узунова с
цена на иска в размер 62 770 лв.:
– сумата в размер 990 лв., представляваща
равностойност та на наличните дру жествени
дялове от капитала на „Парит“ – ООД, ЕИК
201285305, собственост на Севда Събева Узунова;
– сумата в размер 80 лв., представляваща
равностойност та на наличните дру жествени
дялове от капитала на „Азмарал“ – ООД, ЕИК
204842186, собственост на Севда Събева Узунова;
– сумата в размер 55 000 лв. представляваща
пазарната стойност на наличното недвижимо имущество – поземлен имот № 145 с площ 1200 кв. м
по плана на с. Богутево от 1987 г., ведно със
застроената в имота триетажна масивна сграда
върху площ 400 кв. м, собственост на Севда
Събева Узунова;
– сумата в размер 1400 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
и модел „Ситроен Ксара“ с рег. № СМ0176АР,
собственост на Севда Събева Узунова;
– сумата в размер 5300 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка и модел „КИА Сийд 1.6 ЦРДИ‘‘ с рег. № СМ1267АР,
собственост на Севда Събева Узунова.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Севда Събева Узунова
с цена на иска в размер 225 399,91 лв.:
– сумата в размер 3963 лв., представляваща
вноски за погасяване по кредитна карта Visa
Elektron Credit № 4333271171696054 в „ОББ“ – АД,
с титуляр Севда Събева Узунова;
– сумата в размер 1092,30 лв., представляваща платени задължения по кредитна карта
Visa Classic в „Банка Пиреос България“ – АД, с
титуляр Севда Събева Узунова;
– сумата в размер 6983,35 лв., представляваща
платени задължения по кредитна карта с титуляр
Севда Събева Узунова;
– сумата в размер 556,77 лв., представляваща платени задължения по кредитна карта
„Райкарт“ с IBAN BG63RZBB91551098616767 в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Севда Събева Узунова;
– сумата в размер 18 994,67 лв., представляваща направени вноски от проверяваното
лице по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG37STSA93000005289804 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Севда Събева Узунова;
– сумата в размер 2248,91 лв., представляваща
направени вноски от трети лица по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG37STSA93000005289804
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в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Севда Събева
Узунова;
– сумата в размер 6036 лв., представляваща
направени вноски от проверяваното лице по сметка в левове с IBAN BG91STSA93000011317770 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Севда Събева
Узунова;
– сумата в размер 252 лв., представляваща
направени вноски от трети лица по сметка в
левове с IBAN BG91STSA93000011317770 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Севда Събева Узунова;
– сумата в размер 93 473,63 лв., представляваща
направени вноски от проверяваното лице по сметка в левове с IBAN BG87STSA93000016807945 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Севда Събева
Узунова;
– сумата в размер 53 496,09 лв., представляваща
направени вноски от трети лица по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG87STSA93000016807945
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Севда Събева
Узунова;
– сумата в размер 4000 лв., представляваща
направени вноски от проверяваното лице по срочен депозит с № 23477512 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Севда Събева Узунова;
– сумата в размер 10 510 лв., представляваща
направени вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в левове с № 24010004 и IBAN
BG06STSA93000024010004 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Севда Събева Узунова;
– сумата в размер 12 945,87 лв., представляваща направени вноски от проверяваното лице
по застрахователни полици в ЗА Д „А лианц
България“ и „Инг животозастраховане“ – АД, с
ползвател Севда Събева Узунова;
– сумата в размер 8411,01 лв., представляваща
направени вноски от трето лице по застрахователни полици в „Граве България Животозастраховане“ – ЕАД, с ползвател Севда Събева Узунова;
– сумата в размер 1687,12 лв., представляваща
погасителни вноски от проверяваното лице;
– сумата в размер 749,19 лв., представляваща
погасителни вноски от трето лице.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 27.01.2021 г. от 9,30 ч. в Окръжния съд – Смолян, Съдебна палата, Смолян,
бул. България № 16, ет. 3.
Съдът указва на третите заинтересовани лица,
че могат да предявят своите претенции върху
описаните суми и имоти най-късно в първото
заседание по делото.
7260
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 76, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява на всички
заинтересовани, че на 25.02.2020 г. в Окръжния
съд – Търговище, е образувано гр.д. № 56/2020 г.
по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, ЕИК 129010997, адрес:
София, пл. Света Неделя № 6, срещу Мариян
Димитров Тодоров с постоянен адрес: Търговище, ул. Генерал Скобелев № 10, вх. А, ет. 1,
ап. 1, и Петя Николаева Тодорова с постоянен
адрес: Търговище, ул. Генерал Скобелев № 10,
вх. А, ет. 1, ап. 1, на основание чл. 74 от Закона
за отнемане в полза на държавата на незаконно
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придобито имущество (ЗОПДНПИ – отм.) на
стойност 93 690,70 лв., както следва:
От Мариян Димитров Тодоров, ЕГН 7511258322,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ в размер 84 959,90 лв.:
– сумата в размер 13 000 лв., представляваща
равностойността на имотна облага от извършеното престъпление;
– сумата в размер 2486,14 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка № 8600158 в
„Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 33 000 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка № 8600158 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, от трети лица;
– сумата в размер 3600 лв. представляваща
вноски по кредитна карта с № 4333250973879233
от „ОББ“ – АД;
– сумата в размер 70 лв., представляваща
вноски по сметка IBAN BG 76 BPBI 7942 1075
4415 01 BGN в „Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 9834,70 лв., представляваща
вноски по сметка IBAN BG 76 BPBI 7942 1075
4415 01 BGN в „Юробанк България“ – АД, от
трети лица;
– сумата в размер 1200 лв., представляваща
вноски по сметка IBAN BG 38 BPBI 7942 4075
4415 01 BGN в „Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 1500 лв., представляваща
вноски по сметка IBAN BG 38 BPBI 7942 4075
4415 01 BGN в „Юробанк България“ – АД, от
трети лица;
– сумата в размер 5500,67 лв., представляваща
вноски по кредитна карта 5411 942754415 03 0 в
„Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 2482,47 лв., представляваща
вноски по кредитна карта 5411 942754415 04 8 в
„Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 7285,92 лв., представляваща
вноски по договор за кредит PLUS-01499062 от
19.07.2010 г., предоставен от „БНП Париба Пърсънъл файненсинг“ – ЕАД;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
предоставен заем от Мариян Тодоров на Дансер
Сабриев.
От Петя Николаева Тодорова на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ в размер 8730,80 лв.;
– сумата в размер 1500 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка № 16955630 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Петя Николаева
Тодорова;
– сумата в размер 4374,98 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, отпуснат
по разплащателна сметка № 16955630 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Петя Николаева Тодорова;
– сумата в размер 2855,82 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка № 16955630 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Петя Николаева
Тодорова, от трети лица.
В срок до приключване на съдебното дирене
в първата инстанция заинтересованите лица могат да предявят претенции върху така описаното
имущество.
Първото съдебно заседание е насрочено за
разглеждане на 3.02.2021 г. от 9,30 ч.
7345
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Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 6 от ЗПП по ф.д. № 818/2013 г. вписва взети
решения на Националния конгрес на политическа
партия „БАСТА“, проведен на 18.07.2020 г., както
следва: Освобождава членове от състава на Управителния съвет: Теодора Емилова Самарджиева
и Стефан Стоянов Борисов. Вписва за членове
на Управителния съвет: Найден Христофоров
Василев и Димитър Петров Петров. Освобождава
като секретар на Управителния съвет Стефан
Стоянов Борисов. Вписва Лиляна Стоянова Пеева
за секретар на Управителния съвет, която ще
представлява партията пред трети лица.
7280

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фен Клуб Барселона София и
Приятели“ на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ
и чл. 29, ал. 1 от устава на сдружението свиква
извънредно общо събрание на 7.11.2020 г. в 15 ч.
в София, ул. Кърниградска № 6, при следния
дневен ред: 1. освобождаване от длъжност председателя и членовете на управителния съвет на
сдружението; 2. освобождаване от отговорност
председателя и членовете на управителния съвет
на сдружението; 3. избиране на нов председател
и нови членове на управителния съвет на сдружението; 4. обсъждане и приемане на изменения
в устава на сдружението; 5. разни.
7255
1. – Управителният съвет/съветът на настоятелите на сдружение „Училищно настоятелство
към 32 СОУ „Св. Климент Охридски“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на членовете на 16.11.2020 г. в 18 ч.
в София, бул. Христо Ботев № 63, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
„Училищно настоятелство към 32 СОУ „Св. Климент Охридски“ за 2016 – 2019 г.; 2. финансов отчет
на сдружението за 2016 – 2019 г.; 3. промяна на
наименованието на сдружение „Училищно настоятелство към 32 СОУ „Св. Климент Охридски“ и
свързаната с него промяна на устава; 4. избор на
нов управителен съвет/съвет на настоятелите; 5.
прием на нови членове на сдружението; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението. Материалите за събранието
са на разположение на всички заинтересувани
членове в офиса на сдружението.
7254
7. – Управителният съвет на Българско Актюерско Дружество – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на 19.11.2020 г. в 17 ч. в София, ул. Акад. Георги
Бончев, бл. 8, зала № 278, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове и прекратяване
на членство; 2. приемане на текущ отчет за дейността на УС на БАД за 2020 г.; 3. актуализиране
на програмата и бюджета за 2021 г.; 4. избор на
членове на УС и на постоянни комисии на БАД
за периода 1.01.2021 – 31.12.2022 г.; 5. разни. Членовете вземат участие в събранието лично – срещу
представяне на лична карта, или чрез писмено
упълномощени представители. Регистрацията
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на членовете или на техните упълномощени
представители започва в 17 ч. на 19.11.2020 г. на
обявеното по-горе място. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
7265
1. – Управителният съвет на сдружение „СК
баскетбол Локомотив София“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 25.11.2020 г. в 17 ч. в София,
бул. Рожен № 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния дневен ред: 1. приемане на нов устава на сдружение „СК баскетбол
Локомотив София“ съгласно промените в новия
Закон за спорта; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
7343
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Арменска революционна федерация Ташнагц у тюн – Бъ лгари я“ на основание ч л. 26 о т
ЗЮЛНЦ, устава на сдружението и решение, взето
на заседание на управителния съвет на сдружението, проведено на 21.09.2020 г., свиква по своя
инициатива общо отчетно-изборно събрание на
28.11.2020 г. в 10 ч. на адрес: Пловдив, ул. Княз
Александър І Батенберг № 38 – 40, при следния
дневен ред: 1. избор на ръководство на събранието (председател и протоколист); 2. изслушване,
обсъждане и приемане отчет на УС за дейността
на сдружението за изминалия период; 3. освобождаване членовете на УС на сдружението; 4.
обсъждане и вземане на решение за изменение
и допълнение на устава на сдружението; 5. обсъждане и вземане на решение по план за работа
и бюджетен план на дружеството; 6. избор на
членове на нов УС на сдружението; 7. избор на
председатели на клоновете; 8. разни. За законно
ще се счита и виртуалното присъствие на всеки
член, който своевременно е заявил желанието си
за пряко дистанционно виртуално участие. Списъкът с имената на пряко виртуално участващите
се прочита от председателя на събранието и се
приема с явно гласувате и с мнозинство от две
трети от присъстващите. При липса на кворум
общото отчетно-изборно 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.
7276
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Общинско сдружение „Лозенец“,
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 30.11.2020 г. в
11 ч. на адрес: София, ул. Гео Милев, бл. 18, № 45,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на
сдружението; 2. промени в състава на управителния
съвет; 3. разглеждане на постъпили молби за приемане на нови членове на сдружението; 4. разни.
7320
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб – Божурище“
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 4.12.2020 г. в 18 ч. в НЧ „Христо
Ботев – 1934“ – Божурище, при следния дневен
ред: 1. разглеждане на заявления за членство в
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клуба; 2. разглеждане на заявление за смяна на
касиера на клуба и избор на нов касиер; 3. промяна на устава на клуба; 4. разни. Регистрация
на присъстващите – 17,45 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7277
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „БАКВ – БС“, Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
11.11.2020 г. в 10 ч. във Варна, ресторант „Къщата“,
с адрес ул. Осми ноември № 9, Варна, при следния
дневен ред: 1. отчитане дейността на сдружението
за 2019 г.; 2. приемане баланса и годишния счетоводен отчет за 2019 г. и освобождаване от отговорност членовете на УС; 3. освобождаване с молби
на членове към БАКВ за 2020 г.; 4. приемане на
нови молби за членове към БАКВ за 2020 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
7264
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Синдикат на докерите – Пристанище Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и по
своя инициатива свиква редовно общо събрание на
сдружението на 25.11.2020 г. от 15 ч. в гр. Варна,
в сградата на Гражданска защита, разположена
в Пристанище Варна, с административен адрес:
Варна, пл. Славейков № 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за периода от 29.10.2015 г. до
25.11.2020 г.; 2. промени в устава; 3. избор на УС
на „Синдикат на докерите – Пристанище Варна“;
4. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
7300
5. – Управителният съвет на СНЦ „Баскетболен клуб – Розова долина“, гр. Крън, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 21, ал. 1,
предложение първо от устава на сдружението
свиква годишно общо събрание на сдружението
на 10.11.2020 г. от 14,30 ч. в офиса на „Суперабразив“ – ЕООД, гр. Крън, ул. Работническа № 2А,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет на сдружението
за 2019 г.; 2. приемане програма за дейността на
сдружението за сезон 2020 – 2021 г.; 3. приемане
на годишния бюджет на сдружението за сезон
2020 – 2021 г.; 4. приемане на решение за промяна
в наименованието на сдружението; 5. приемане на
решение за промяна на целите на сдружението;
6. приемане на решение за промяна на предмета
на дейност на сдружението; 7. приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете
на управителния съвет и председателя на УС на
сдружението; 8. приемане на решение за освобождаване от длъжност членовете на управителния
съвет и председателя на УС на сдружението; 9.
избор на нов управителен съвет на сдружението
за нов мандат; приемане на промени в устава
на сдружението съобразно взетите решения и
промените в Закона за физическото възпитание
и спорта на Министерството на младежта и спорта. Заседанието на общото събрание е редовно,
ако на него присъстват повече от половината от
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всички членове. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от устава на
сдружението събранието се отлага с един час, на
същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе, колкото и членове да се явят.
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1. – Управителният съвет на Българската
федерация по кореспондентен шах 2008 – Плевен,
на основание чл. 26, ал. 1, предложение първо
от ЗЮЛНЦ и чл. 16.1 от устава на сдружението свиква отчетно-изборно общо събрание на
5.12.2020 г. от 10 ч. в Плевен, ул. Кала тепе № 3,
Спортна зала „Спартак“, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността на БФКШ 2008 за
периода от предходното общо събрание; 2. отчет
на контролния съвет на БФКШ 2008 за периода
от предходното общо събрание; 3. приемане на
отчет за дейността на БФКШ 2008; 4. приемане
на ГФО на БФКШ 2008 за 2019 г.; 5. приемане на
бюджети на сдружението за 2020 г. и 2021 г.; 6.
промяна на наименованието на сдружението; 7.
приемане на устав на сдружението; 8. избор на УС
и президент на сдружението; 9. разни. При липса
на кворум общото събрание ще бъде проведено
от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
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1. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство при НУИ „Проф. Веселин
Стоянов“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 4.12.2020 г. в 18 ч. в
сградата на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе,
ул. Пирот № 12, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. приемане
на годишни финансови отчети; 3. промяна в
устава; 4. приемане на нови членове и прекратяване на членство в сдружението; 5. избор на
нов управителен съвет и нов контролен съвет; 6.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканата е поставена на видно място на табло
при входа на сградата на НУИ „Проф. Веселин
Стоянов“ – Русе, ул. Пирот № 12.
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Поправка. Редакцията на „Държавен вестник“
прави следната поправка в обявление на Пловдивския районен съд, ІV бр. състав (ДВ, бр. 86 от
2020 г., стр. 106): думите „гр. дело № 7405/2002 г.“
да се четат „гр. дело № 7405/2020 г.“.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2020 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Народно събрание № 2, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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